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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Batman'da bir saldırı sonucunda şehit 

edilen üç polis memuruna Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen bir konuşma yaptı. 
Van Milletvekili Mehmet Kartal, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin kanunlaşması halinde, gümrüklerde müsadere edilen bazı 
araçların millî ekonomiye sağlayacağı katkıya, 

Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt, Erzurum'un düşman işgalinden kurtarılışının 88 inci 
yıldönümüne, 

Sivas Milletvekili Osman Kılıç, Yeşilay Haftası münasebetiyle, içki, sigara ve uyuşturucu mad
de kullanımının özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ve bu konuda alınması gereken ted
birlere, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Suriye-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mohammad Hallaq ve beraberin

deki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemize 
resmî ziyarette bulunmasına, 

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Agung Laksono'nun davetlisi olarak Endonezya'ya 
resmî ziyarette bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nevzat Pakdil'in 
beraberindeki Parlamento heyetini oluşturmak üzere gruplarınca isimleri bildirilen milletvekil
lerine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, 

îstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, çocuklarının ticarî iş ve 
ilişkilerinde nüfuzunu kullandığı, lojman giderlerini kamuya ödeterek siyasî ahlak kurallarına ay
kırı davrandığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusundaki görüşme gününün Danışma Kurulu tarafından tespit edilip Genel 
Kurulun onayına sunulacağı; 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın Yunanistan'a, 
Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın Kuveyt'e, 
Yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkerelerinin; 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 322 nci 

sırasında yer alan 1078 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına, 297 nci sırasında yer 
alan 1034 sıra sayılı kanun tasansının 9 uncu sırasına, 309 uncu sırasında yer alan 1043 sıra sayılı 
kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 324 üncü sırasında yer alan 1083 sıra sayılı kanun tasansının 11 
inci sırasına, 22 nci sırasında yer alan 860 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 8 inci sırasın
da yer alan 1081 sıra sayılı kanun teklifinin 13 üncü sırasına, 6.3.2006 tarihli gelen kâğıtlarda 
yayımlanan 1103 sıra sayılı kanun tasansı ile 1102 sıra sayılı kanun tasansının, 48 saat geçmeden, 
8 inci ve 14 üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 
Genel Kurulun 7.3.2006 Salı ve 8.3.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer 
denetim konularının görüşülmemesine, 7.3.2006 Salı günkü birleşiminde kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşülmesine; 7.3.2006 Salı, 8.3.2006 Çarşamba günleri 15.00-22.00 ve 9.3.2006 Perşembe 
günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile, 

Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin (2/671), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, 

Yapılan görüşmelerden sonra; 
Kabul edildikleri; 
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İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun, Lozan Anlaşmasının İmzalandığı 24 Tem
muz Gününden Başlayan Haftanın "Bağımsızlık Haftası" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/610), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edilmediği; 

Açıklandı. 
Gündemin "Kanun Tasan 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; 

4 üncü sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904), 

5 inci sırasında bulunan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabip
leri 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 Hak
kında Kanun Teklifinin (2/672, 2/604) (S. Sayısı: 1069), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 
Ertelendi. 
6 ncı sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ordu Milletvekili Eyüp 

Fatsa'nın; 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/699) (S. Sayısı: 1101), görüşmeleri 
tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, 
ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle, bir açıklamada 
bulundu. 

8 Mart 2006 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.05te son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 
Bayram Özçelik 

Burdur 
Kâtip Üye 

- 2 2 1 -

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Kâtip Üye 



TBMM B:72 8 . 3 . 2006 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.05 

8 Mart 2006 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1.- TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in, kadının Türk toplumundaki yerinin önemini; cum

huriyet dönemiyle birlikte yeniden ivme kazanan kadın haklarıyla ilgili düzenlemelerin, bugün, 
Yüce Meclisin de gayret ve azmiyle pozitif ayırımcılık noktasına geldiğini; 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü, Parlamentoda onları temsil eden bayan milletvekillerinin huzurunda kutladığını ifade 
eden konuşması 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Söz
lerime, tüm kadınlarımızın, dünya kadınlar gününü tebrik ederek başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, her toplumda olduğu gibi, kadının, Türk toplumunda da önemli bir yeri 
vardır. Tarih boyunca, kadınların, devlet geleneğinde ve toplumda önemli ve saygın bir yeri ol
duğunu söylemek mümkündür. 

Zaman içinde gelişen birtakım olumsuzlar ise, istisna olarak kalmaya mahkûmdurlar. Cum
huriyet dönemiyle birlikte yeniden ivme kazanan kadın haklanyla ilgili düzenlemeler, bugün, Yüce 
Meclisimizin de gayret ve azmiyle, kadın hakları konularında pozitif ayrımcılık noktasına gelmiştir. 

Türk kadınının bugüne kadar elde etmiş olduğu haklara sahip çıkıp sonuna kadar koruyacağına 
olan inancımı bu vesileyle tekrar ediyor, kadınlarımızı bu anlamlı gün vesilesiyle, Parlamentomuz
da onları temsil eden değerli bayan milletvekili arkadaşlarımızın huzurunda kutluyor, gelişmelerini 
engelleyen her türlü yasal, fizikî ve sosyal olumsuzlukların kalktığı bir dünyada yaşamaları dilek ve 
temennisiyle, tüm dünya kadınlarına sağlık ve esenlikler diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz 
vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle söz isteyen Gaziantep Mil
letvekili Fatma Şahin'e aittir. 

Sayın Şahin, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Kadınlar Günü münasebetiyle, bugün, konuşma yapacak olan kadın milletvekili arkadaş

larımıza pozitif ayırımcılık uygulayacağımı da sizlere ifade etmek istiyorum. (Alkışlar) 
Sayın Şahin, buyurun. 
B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Sayın Başkanım, başka alanlarda da pozitif ayırımcılık istiyoruz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gün

demdışı söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tabiî ki, çok önemli bir gün; 

birtakım hukuksal mücadelelerin, kazanılmış olan bir hakkın teslim edildiği bir gün; ama, biz is
tiyoruz ki, sözde günübirlik kutlamalardan daha çok, özde, biz bugünleri ne yaptık, ne yapmak is
tiyoruz ve yakalamaya çalıştığımız hedefler nelerdir; bu günleri, bir hesaba çekme, kendimizi bir 
teraziye koyma günü olarak değerlendirmek istiyoruz. 
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Bu anlamda, ben, özellikle bu dönem milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Başta Anayasa değişikliği olmak üzere, biliyorsunuz, hepinizin oylarıyla Anayasanın 10 
uncu maddesini değiştirdik. Medenî Kanunda, Türk Ceza Kanununda, İş Kanununda, Yerel 
Yönetimler Kanununda yapmış olduğumuz değişikliklerle, kadınımızın hak etmiş olduğu hukuk 
mücadelesinde onun bir insan olduğunu, onun bu hukuk mücadelesinde hak ve hürriyetleri nok
tasında yasal eksikliklerini büyük bir çoğunlukla giderdik. 

Tabiî ki, çok az yapılması gereken değişiklikler varsa da, bundan sonraki süreçte de bu Par
lamento bu işi de halledecektir; ama, biz sahaya indiğimiz zaman, değerli arkadaşlar, hâlâ, eğitim 
seviyesi yüksek olan kadınlarımızda dahi, yasal okuryazarlık dediğimiz, yasayla kendine verilen 
hakkın, hukukun bilinmediğini gördük. Dolayısıyla, bizim ikinci derecede bir işimiz de, çıkarmış 
olduğumuz yasaları, toplum bilincini yükselterek ve kadınımızın yasal okuryazarlığını yükselterek, 
hakkını, hukukunu öğretmemiz gerektiğini sahada gördük. 

Biliyorsunuz, biz, dört aylık bir komisyon çalışmasıyla dün raporumuzu tamamladık ve yapmış 
olduğumuz yasal düzenlemelerin yerelde de, sahada da, pratikte de ne kadarını uygulama alanı 
içerisinde veriyoruz, ne kadarında daha sıkıntılarımız var; bunu da dört aylık süreç içerisinde izledik. 

Değerli arkadaşlar, hiçbir şeye pembe gözlüklerle bakmıyoruz. Biz, kadınımızın, hâlâ, eğitim ve 
sağlık problemleri olduğunu biliyoruz. Kadınımızın ekonomik problemleri olduğunu biliyoruz. Tabiî ki, 
ülkemizde üst üste yaşanan ekonomik krizlerden dolayı yüzde 10 küçülen ekonomi, önce, zayıf halka 
dediğimiz kadınlarımızı ve çocuklarımızı vurmuştur. Biz de eğitimde ve sağlıkta, ilk geldiğimiz günden 
beri, bunun bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğinin bilinciyle, ilgili bakanlık
larda, ilgili çalışmalar hızla yapılmaktadır; ama, bu, yeterli mi; değil, daha yapılacak çok işimiz var. 

Ben birkaç rakamla sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz, Millî Eğitim 
Bakanlığıyla, biliyorsunuz, UNICEFin işbirliğiyle "haydi kızlar okula" kampanyası başlattık ve başlat
tığımız zaman gördük ki, 700 000 kız çocuğumuz okuma yazma yaŞında olmasına rağmen okula git
miyor. Bu yapılan çalışma sonunda 175 000 kızımız okula başladı. Tabiî, bunların bire bir takip edilmesi 
ve bu sürekliliğin sağlanması gerekirken, geriye kalan okula gitmeyen kızlarımızın da mutlaka okullaş
tırılması gerekiyor. Bizim hedefimiz okumaz yazmaz kızımız kalmayacak. Çünkü, eğer, kadının 
statüsünden bahsediyorsak, eşitlikten bahsediyorsak, mutlaka, eğitim problemini halletmemiz gerekiyor. 

Ve biz, bir şeyi daha başardık: Yaklaşık üç yıllık iktidarımız boyunca, 70 000 derslik yaptık 
değerli arkadaşlar. Bu 70 000 derslik, bu dönüp de tarihî sürece baktığımız zaman, yıllık yapılan 
okul sayısı itibariyle bir rekordur diyoruz. Fakat, bunun da yeterli olmadığını, bu sayıların mutlaka 
yükseltilmesi gerektiğini biliyoruz. 

Bizde, ayrıca, sosyal devlet olmanın gerektirdiği, biliyorsunuz, Anayasada sosyal devlet olma 
hükmü vardır ve biz, bunu başarmak için, yoksul dediğimiz, en yoksul yüzde 6 dediğimiz ailelerimize, 
dargelirlilerimize, eğitim ve sağlık problemlerini halletmek için; Sosyal Riski Azaltma Projesi diye bir 
proje başlattık. Bu projenin 2 tane önemli ana damarı var; birincisi eğitim, ikincisi sağlık. Burada şunu 
yapıyoruz: İlköğretime devam eden erkek öğrenciler için 18 YTL, yani 18 000 000, ilköğretime 
devam eden kız öğrenciler için 22 000 000, ortaöğretime devam eden erkek öğrenciler için 28 000 000, 
ortaöğretime devam eden kız öğrenciler için de 39 000 000 yardım yapıyoruz ve toplamda baktığımız 
zaman, 2006 Ocak ayı itibariyle, 1,5 milyon öğrenciye 298 000 000 YTL yardım yapılmıştır. Bu çok 
önemli bir rakamdır ve mutlaka bu proje sonuna kadar desteklenerek devam etmelidir. 

Gelelim sağlığa. Sağlıkta da 2005 yılında 4,5 milyon kadınımıza aile planlaması hizmeti veril
miştir. Değerli arkadaşlar, bu, 2002 yılında 3,1 milyondu, yani, hızla, kadınlarımız, aile planlaması 
noktasında bilinçleri artmakta ve gerekli yerlere müracaat ederek gerekli olan hizmetleri almaktadır. 
Ayrıca, anne ve bebek ölümlerine baktığımızda genellikle bunun yetersiz beslenmeden olduğunu 
araştırmacılar araştırmışlar ve Sağlık Bakanlığımız da bunu önlemek için, 2005 yılında, 1 580 
bebeye demir desteği vermiştir; 2006 yılında ise 1 000 000 kutu demir alınmıştır; 751 790 bebeye 
de (D) vitamini verilmiştir. Eğer bunlar desteklenirse, istemiş olduğumuz binde 10 hedefine, çocuk 
ölümlerinde, Avrupa standartlarını yakalamak için çok önemli bir adım olarak görüyoruz ve mut
laka bu alanda da yapılması gereken hizmetlerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
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Biraz önce belirtmiş olduğum şartlı nakit transferinde, sağlıkta da başlattık ve şunu yaptık 
değerli arkadaşlar: Eğer, yüzde 6 yoksulluk sınırına giriyorsanız ve 0-6 yaş grubundaysanız, 
gideceksiniz ve mutlaka sağlık hizmeti aldığınızı kanıtlayacaksınız. Sağlık hizmeti aldığınızı kanıt
ladıktan sonra da geleceksiniz, nakit para yardımı alacaksınız. Burada da hükümetimiz her çocuk 
için 17 000 000 vermiştir ve şu da çok önemli: Annelerimizin, biliyorsunuz, mümkün olduğu kadar 
hastane şartlarında doğum yapmasının annenin ölümünün riskini azalttığından dolayı, kadın
larımızın hastanede doğum yapmalarını teşvik etmek için 55 000 000 nakit yardımı yapılmaktadır. 
Yani, kadın gidip hastanede doğum yaparsa ancak, bu parayı alacaktır. Bu şart karşılığında bu para 
veriliyor. Bunların toplamında da, 2005 yılında 850 784 çocuk için 96 000 000 YTL yardım yapıl
mıştır ve 351 491 vatandaşımız bundan yararlanmıştır. 

Eğitim ve sağlık önemli. Ekonomi... 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Kadınlarla ilgili bir şey var mı Sayın Başkan?! Hükümet 

politikası... (AK Parti sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri) 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ayıp, ayıp!.. 
BAŞKAN - Lütfen dinleyiniz. 
Sayın Şahin, buyurun, devam edin efendim. 
FATMA ŞAHİN (Devamla) - Dünya Kadınlar Günü Sayın Vekilim, dikkatinizi çekiyorum. Bu 

kadar tahammülsüzlüğe de hayret ediyorum açıkçası. 
Değerli arkadaşlar, birinci hedefimiz, eğer, Dünya Kadınlar Gününde Türkiye'deki kadınların 

problemini konuşmayacaksak, mutlaka ekonomik kalkınmamızı gerçekleştirmek zorundayız ve hız
la, 2 500 dolardan aldığımız millî gelirimizi şu an 5 000 dolarlara çıkardık, hızla 10 000 dolarlara 
çıkmak zorundayız. 10 000 dolarlara çıktığımız zaman, kadınımızın birçok eğitim ve sağlık prob
lemi, ekonomi problemi de hallolacaktır diye bütün yüreğimizle inanıyoruz ve bunun için de, hem 
Parlamento ve hem de hükümet olarak gerekli bütün adımları atıyoruz. 

Gelelim siyasette kadına. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, yüzde 4,4'üz. Yani, seksen yıllık 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir arpa boyu yol ilerleyememişiz. Bu bir sorundur; çünkü, bilimsel 
olarak araştırılmıştır ki, bir cinsin bir yerde temsil edilebilmesi için eşik nokta yüzde 33,3'tür. Şim
di, biz, birçok şeyi başarmış bir Parlamento olarak bunu da başarmak zorundayız ve bunun için de, 
siz değerli erkek milletvekili arkadaşlarımızın desteğinizi esirgemeyeceğinize bütün gönlümle 
inanıyorum; çünkü, bunun sorun olduğunu kabul ettiğiniz zaman, çözümün de beraber geleceğine 
inanıyoruz. Bunu yaparken de, nasıl bir yol izleyeceksek, nasıl bir yasal değişim yapacaksak ve 
nasıl bir teşkilat yapısıyla, kadınımızın, siyaset okulu gibi çalıştırıp, tabandan da gelebilecek talep
leri aynen erkeklerle beraber aynı şartlarda mücadele... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Bakanınıza söyleyin bunları! 
FATMA ŞAHİN (Devamla) - Efendim? 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ekonomiden sorumlu Bakanınıza söyleyin. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 
Sayın Şahin, buyurun, Genel Kurula hitap ediniz. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Takıyye oldu biraz. 
İSMET ATALAY (İstanbul) - 10 dakika daha verin, az oldu! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim. 
FATMA ŞAHİN (Devamla) - Siyasette kadının varlığı şarttır ve bunun için de AK Parti 

Hükümeti olarak nasıl birçok radikal değişimlere imza attıysak, bunu da, biz, AK Parti olarak 
başaracağımıza bütün kalbimle inanıyorum değerli arkadaşlar. 

Ayrıca, biz, Parlamento olarak demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere çok büyük yatırım 
yaptık; bunu yaparken, siz Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlanmızın da desteğiyle yaptık; bunu, bu 
Parlamento çatısı altında yaptık; ama, tam demokrasi ve tam özgürlük için sizden bir şey daha istir
ham ediyorum değerli arkadaşlar; -bunun için de sizin tarafa bakıyorum dikkat ederseniz- bizim tam 
özgürlüğü sağlamak için, mutlaka, kamusal alan dediğimiz soyut kavramların masaya yatırılması ve 
kadınımızın eğitimi önündeki engellerin kaldırılması için gerekli desteği sizden almak istiyoruz. Bu 
konuda da, bundan önce yaptıklarınızla bunu yapabileceğinize inancımın tam olduğunu belirtiyorum. 
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Kadının gününde, kadının sorunlarının konuşulmasını istemiyoruz ve lütfen, sizlerden, kadının 
sorunlarının çözümü yönünde destek istiyoruz. Eğer, hâlâ, biz, kadının sorunlarını konuşmaya 
devam edersek, bu sefer kadınlar olarak, "erkekler günü" yapmaya karar veririz. O zaman, sizin 
durumunuzun da daha kötü olacağını düşünüyoruz. 

O yüzden, hepinize saygılar sunuyorum ve Değerli Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, konuşmamın başında, biraz da latife olarak, hanımlara 

bir pozitif ayırımcılık kullanacağımı ifade etmiştim. Daha önce, burada, pozitif ayırımcılık nok
tasında çok çetin mücadele verdiğini söyleyen birkısım arkadaşların, bir hanım milletvekiline, 
konuşmaları sırasında bu kadar tahammülsüzlük göstereceklerini, doğrusu, tahmin etmemiştim. 

Şimdi, aynı hoşgörüyü Sayın Güldal Okuducu için de kullanacağım. 
Sayın Okuducu, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündemdışı 

konuşması 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 2006'nın 8 Martında Yüce Meclisin huzurunda ülkenin 

ve kuşkusuz ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların yaşamlarına dair birtakım örnekler sun
mak üzere huzurunuzdayım; saygıyla selamlıyorum Yüce Meclisi. 

Ben, bu ülkenin bir kadını olarak, bu ülkenin seçilmiş bir kadını olarak, yaşadığım ve nefes al
dığım her dakika, temsilcisi olduğum kitlelerin ve üzerinde yaşadığım bu ülkenin daha aydınlık, 
daha yaşanılır bir ülke olması için nefes alıyorum ve eğer Meclisteysem, sorumluluklarım da çok 
daha ağır diye düşünüyorum hepinizin olduğu gibi ve sorunları çözmenin de bizim, Meclisin omuz
larında olduğunu biliyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bu ülkenin kadınlannın geçmişten bugüne taşıdıkları gücü, gösterdikleri 
direnci ve mücadeleyi bilmekte, anlamakta, onu günümüzde yinelemekte yarar var diye 
düşünüyorum. Onun için, sizlere, 10 Aralıkta, Kız Muallim Cemiyetinin bahçesinde, Anadolu ve 
Rumeli Kadınlar Müdafaai Hukuk Cemiyeti temsilcisi kadmlann yaptıkları konuşmadan birkaç satır 
okumak istiyorum, bugüne onunla gelmek istiyorum. Diyor ki kadınlar: "Türk Milletinin, kadınlı er
kekli, savaşlarda can vermeyi asla düşünemeyeceğine, eğer silah ve cephanemizin bulunmadığına 
ümit bağlanıyorsa, düşmanları tırnaklarımızla boğacağımızı ve gerekirse, toprağın üstünde şerefsiz 
yaşamaktansa, toprağın altında kahramanca yatmayı tercih edeceğimizi bildiririz." (Alkışlar) 

Bu, destansı Kurtuluş Savaşının bayrağını taşıyan, o ateşten yolda, özgürlük, adalet ve eşitlik diye 
yürüyen Türk kadınlannın destansı mücadelesinin abide sözleridir değerli arkadaşlanm ve o kadınlar, 
cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte, aydınlığının haklan olduğu bilincinde bir dizi aydınlanma dev
rimini gerçekleştirmiş kadınlardır ve bilinmelidir ki, sekseniki yıldır sahip olduğumuz cumhuriyetin 
mayasında, temel felsefesinde, oluşumunda, kadın-erkek eşitliği anlayışı yatmaktadır. Cumhuriyeti 
kuran bilinç, kadını ve erkeği eşit bir toplumu yapılandırmadıkça, insanca bir yaşamın, çağdaş bir 
yaşamın, kalkınmış, ilerlemiş, gelişmiş bir yaşamın söz konusu olamayacağını biliyordu. Bugün, 
kadın-erkek eşitliğine inanmayanlar, bunu sağlamak için yapılması gerekenleri yapmayanlar ve hatta, 
toplumda kadının ikinci bir düzeyde yaşamasına yön verecek uygulama ve değerlere sahip olanlar, bu 
sahip olanlar içinde özellikle yönetim noktasında bulunanlar, eğer bu ülkünün gerçekleşmesine hizmet 
etmiyorlarsa, eğer onun yara almasına neden oluyorlarsa, bilmelidirler ki, onlar, cumhuriyetin fel
sefesinden nasip almamış olanlardır. Bu felsefeyi kavrayan herkesin, bu inançla bugünü değerlendir
mesi gerektiğine inanıyoruz ve o zaman diyoruz ki sevgili arkadaşlanm, 65 000 000'luk bir coğraf
yada, yan nüfusu kadın olan bu ülkede, kadmlann büyük bir çoğunluğu hâlâ işsiz, kadmlann büyük 
bir çoğunluğu hâlâ eğitimsiz, kadmlann büyük bir çoğunluğu sağlıksız koşullarda ve sosyal güven
cesiz ve kadmlann büyük bir çoğunluğu, o şanslı çoğunluğu, çalışabilen çoğunluğu ise kölelik koşul-
lannda, insanca yaşamanın çok altında ücretlerle, örgütsüz, sendikasız çalışmaya mahkûm. 
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Türkiye'nin kadın gerçeğinin, Türkiye'nin yüz akı olması gerekir; ama, Türkiye'nin kadm ger
çeğine bakmasını bilen, başta siyasetçiler olmak üzere, ülke yönetiminden sorumlu olanlar, o ay
naya baktıklarında, o aynadan bir tebessümün, bir mutluluğun yansımadığı gerçeğiyle de karşı kar-
şıyadırlar. 

Ben, şimdi, bu kürsüde, kadınlarla ilgili olarak her konuştuğumda söylediğim bir öyküyü, 
burada, yeniden tekrarlayacağım sevgili arkadaşlarım. Onlar, acıklı öyküler ve onlar sahipsiz ve on
lar itilmiş ve onlar görülmeyen kadınların, yüzbinlerce kadının içlerinden bir tanesinin öyküsü. En 
acı olanı, insan hakkına, insanın yaşama hakkına müdahale eden bir anlayışın yansıması. Yine, cey
lan gözlü bir kız, yaşadığı topraklarda, sadece bir başka gence gönül verdiği için ve sadece ailesinin 
istemediği bir gençle evlenmek istediği için eve hapsedilir. 17 yaşındaki Kiraz, dört gece, evdeki al
tı tane küçük çocuğun arasında yatar yer yatağında, gece başına bir şey gelecek diye. Gecenin bir 
yarısında, evin annesi, uyuyan çocuklan yataktan alır, yan odaya taşır ve o gece, evde eli en güçlü 
olan, bileği en güçlü olan, Kiraz'ın boynuna biner. Kiraz o yatakta boğulur. Kiraz, konuşmaktan 
çekindiğimiz, ifade etmekten çekindiğimiz, bizi tutsak alan, bizi duvarlarının içine hapseden, 
kadınıyla erkeğiyle hepimizi mutsuzluğa mahkûm eden bir değerler sisteminin, bir sürdürülen 
gelenek anlayışının kurbanı olarak yerini alır. 

Sevgili arkadaşlarım, bunu, sıradan bir olay, sorumluluğumuzun olmadığı bir olay diye değer-
lendirebiliyorsak eğer, orada vicdanlarımızın üzerindeki kabuk kalkmıyorsa ve o kabuğun kalkması 
üzerine bütün bu değerler sisteminin, kadını tutsak alan, onu erkeğiyle eşit saymayan, dolayısıyla 
onu insan saymayan bu değerler sisteminin dönüşümü için, ortadan kalkması için Mustafa Kemal 
inancıyla gerekenleri yapmıyorsak eğer, orada hangi söz söylenmelidir? Ben inanıyorum ki, dönüp 
sorarsak kalplerimize, o sözün ne olduğunu biliriz ve o sözün egemen olduğu bir Türkiye'de hiç 
kimse, hiçbir bürokrat ya da siyasetçi "ne yapalım, kadın da tecavüzcüsüyle evleniversin" diyemez. 
O değerlerin olmadığı bir toplumda "sokaktaki kadını koruyamıyoruz, öyleyse kısırlaştırılsın" diye, 
devletin, kamunun bir görevlisi söz edemez değerli arkadaşlarım. 

Biraz daha ileriye gideyim, farklı bir örnek vereyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiyesinde, 
bağımsızlık savaşının onuruyla, çağdaş cumhuriyetin yurttaşı olma bilinciyle yaşamaya, ayakta kal
maya çalışan kadınlar, o kadınlardan bir tanesi, Konya'da başı açık diye taşlanamaz. Değerli ar
kadaşlarım, 2006'da Konya'da bir kadın gazeteci... Olaya bütün ayrıntılarıyla hâkimim, bütün ay
rıntıları biliyorum; yerinde inceleyerek, görerek, dinleyerek biliyorum. Bir kadın gazeteci, eğer, 
başı açık görev yapıyor diye, bu ülkede demokratik rejimi değiştirmeyi kendisine amaç edinmiş bir
takım eller tarafından taşlanıyorsa, buna ses çıkarılmıyorsa, buna ses çıkarmayı yaşam felsefesi 
kabul eden, inancı kabul eden, görevi kabul eden kadınlar da, yani, Cumhuriyet Halk Partili kadın
lar da Konya'da bir çalışma yapmak istediklerinde aynı anlayışın bir dolu saldırısına, sözlü sal
dırısına, yazılı saldırısına hedef oluyorsa, oturup düşünülmesi gerekir, laik demokratik cum
huriyetin neyle karşı karşıya olduğunun bir kez daha anlaşılması, toplum tarafından kavranması 
gerekir. 

Sonuç olarak, ben, şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım ve ülkemin kadınlarına, 
onların geleceğini kuşatan, onların günlük yaşamını tehdit altına alan bir tehlikeli gelişmeden söz 
etmek istiyorum: Bu ülkenin kadınları, kazanımlarmı, bu ülkenin devrimlerine borçludur. Bu ül
kenin kadınları, laik, demokratik rejimin kazanımlanyla insan gibi eşit yaşama haklarını sürdür
meye çalışmaktadırlar ve bugün, laik, demokratik rejim, bütün kurumlarıyla, bütün kuruluşlarıyla, 
bütün değerleriyle ve temel felsefesiyle, bizzat iktidar olanların saldınsı altındadır; yani, Türkiye 
Cumhuriyetinde yaşayan kadınlar, bizzat seçtikleri iktidar eliyle kadın-erkek eşitliğinin ortadan kal
dırıldığı, kadın özgürlüğünün yok edilmeye çalışıldığı koşullarla karşı karşıyadırlar. 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Hadi oradan!.. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne demek hadi oradan?! 
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Konuşma!.. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Dinle!.. 
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GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Buradayım ve bu sesi çıkarmaya devam edeceğim. Bu ül
kenin laik, çağdaş değerleriyle ve olanaklarıyla bu kürsüyü kullanma hakkını kazanmış bir kadın 
olarak ülkemin kadınlarıyla bu acı, bu sıkıntılı gerçekleri, bu kısıtlı sürelerde paylaşmaya devam 
edeceğim. O gün Konya'da kalkan el, o gün Aliye'ye Konya'da kalkan el, bu değerlere inanmış 
bütün cumhuriyet kadınlarına kalkmış bir eldir. Dün, Başbakan, ulema sınıfını, ulemalara sorul
masını hedef olarak göstermişti. Ulemanın var olduğu ülkelerde; yani, laik, demokratik, rejimden 
nasibini almamış olan ülkelerde kadınlara reva görülenlerin neler olduğunu bir an için hatırlarsak, 
asla ve asla, o uygulamaların bu coğrafyada yaşam bulamayacağına dair kararlılığımızı, bir kere 
daha, dile getirme ihtiyacını hissederiz sevgili arkadaşlarım. Eğer herkes elini laik cumhuriyetin 
üzerinden çekerse, eğer herkes elini hukuk devletinin ve demokratik anlayışın üzerinden çekerse, 
eğer herkes elini toplumun yarısını oluşturan kadınların eşitliklerinin ve özgürlüklerinin üzerinden 
çekerse, işte, o zaman, biz, bu kürsülerde bu konuşmaları yapmayız sevgili arkadaşlarım, başka 
konuşmaları yaparız ve ülkemin, aydınlığı özleyen, çocuklarının yarınki mutluluğunu hevesleyen, 
sadece ve sadece insan gibi yaşamak, insan gibi çalışmak ve gülümsemek isteyen kadınlarının ve 
kuşaklarının da yüzü o zaman güler ve belki, biz, o zaman, aslında, sosyal devletin ne demek ol
duğunu bir kez daha hatırlarız. Aslında, bir iktidarın sosyal devleti ortadan kaldırmak değil, aslın
da bir iktidarın ianelerle, poşetlerle, ücretsiz yemek dağıtımlarıyla yurttaşını kul eden ve ona bütün 
sahipsizlik duygularını yaşatan bir uygulamayla değil, onun eşit yurttaş olduğu ve haklarını kullan
dığı bir yurttaş haline gelmesini sağlarız. 

HÜSEYİN TANRIVERDİ (Manisa) - Sosyal devlet bizim sayemizde oldu; senin haberin var 
mı?! 

GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - İktidar, burada, ianelerle övünemez. İktidar, burada, dün 
ekranlara yansıyan, Batman'daki, 18 000 000'u almak üzere kuyruğa girmiş beyaz yemenili kadın
ların oradaki itiş kakış görüntülerini Türkiye'nin ekranlarına yansıtmış olmakla övünemez. Onlar in
san. .. 

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Onlar memnunsa?.. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Onların hepsi insan ve insan gibi yaşama hakkına sahip. 

Aynen sizin ve benim çocuklarımızın okuduğu gibi, o iyi ve güzel okullarda okuma şansına sahip 
olmaları gerekmekte. 

Sevgili arkadaşlarım, işte, burada, toplumunu kul olarak görme ile yurttaş olarak görme arasın
daki ayırım ortaya çıkar. O ayırım da bizim bütün politikalarımızın temel ekseni olur. Herkes bir 
daha düşünmelidir, herkes bu ülkeye karşı sorumluluğunun ne olduğunu bir kez daha hatırlamalıdır 
ve bu ülkenin rejimine varlığını borçlu olanlar, bu ülkenin rejimini korumayı temel görev addet-
melidir. Rejimle birlikte var olacağımızı biliyoruz cumhuriyetin kadınları olarak ve onunla birlikte 
var olacağımızı bildiğimiz için, her tür saldırıyı da göğüslemeye hazır olduğumuzu burada ifade 
ediyoruz. 

Ülkeme aydınlık günler diliyorum. Ülkeme, her tarafından kuşatan güçlere karşı gereken 
mücadeleyi verip, sonucu ve güzelliği kazandığı günler diliyorum. Ülkemin kadınlarına da, kazanıl
mış haklarımıza sahip çıkmak, onları korumak, onları geliştirmede güç ve dayanışma diliyorum. 

Yüce Meclisi selamlıyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, hepinizin huzurunda yapılan konuşmalarda, gördüğünüz 

gibi, üç beş dakika fazla konuşmakla kimseye bir şey olmuyor. Onun için, sabır göstermeyen ar
kadaşlarımı, bir kez daha, teenniye davet ediyorum. 

Evet, şimdi, hanımlar için, milletvekili arkadaşlarımızın konuşma süreleri bitti. 
Pozitif ayırımcılıktan, Sayın Özyılmaz, siz, çok az istifade edeceksiniz. 
Gündemdışı üçüncü söz, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasasının kabul edilişinin yıl

dönümü münasebetiyle söz isteyen Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'a aittir. 
Sayın Özyılmaz, buyurun efendim. 
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3.- Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, Tevhidi Tedrisat Kanununun kabul edilişinin yıl
dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tevhidi tedrisatın yıl
dönümü münasebetiyle gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıy
la selamlıyorum. Bu söz imkânını veren Değerli Başkana da saygılarımı sunuyorum. 

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla biraz önce değerli iki hanımefendi ar
kadaşımızı izledik, dinledik; kadınlarımızın, çeşitli bakış açılarından, sorunlarını gündeme getir
diler. Ben de, kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın, eşlerimizin, kızlarımızın, bir bütün halin
de kadınlarımızın, bu Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınlarımızın geçmişte ve bugün en 
temel sorunlarından birisi olan "eğitim" konusuyla huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, eğitim tarihimizde, özellikle cumhuriyet döneminde çok önemli bir yeri 
olan Öğretimin Birliği, şimdiki deyişiyle; o günkü deyişiyle Tevhidi Tedrisat Kanunuyla ilgili 
olarak düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bilindiği gibi Tevhidi Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. 1961 Anayasasında 153 üncü madde, 1982 Anayasasında 174 ün
cü madde olarak yer almış ve ülkemizdeki 8 inkılap kanunlarından birisi durumundadır. 

Tevhidi Tedrisat Kanununun, şu anda elimde hem Osmanlıcası var hem bugünkü Latin harfler
le yazılmış olanı var; onu, kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Kanun, 5 maddelik bir kanundur. 
1 inci maddede: Türkiye'deki bütün ilmiye ve tedrisiye müesseseleri; yani, Türkiye'deki bütün 

eğitim-öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiştir; 1 inci madde bu. 
2 nci maddede: Kanunun kabul edildiği tarihte mevcut Şer'iye ve Evkaf Vekâleti; yani, bakan

lığı veya özel vakıflar tarafından idare olunan bütün medrese ve mektepler Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmiştir deniliyor. 

3 üncü maddede: Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mektep ve medreseler için ayrılan büt
çenin de yine Millî Eğitim Bakanlığına devredileceği söyleniyor. 

4 üncü maddede: Millî Eğitim Bakanlığı uzman din görevlileri ve din bilginleri yetiştirmek 
üzere İstanbul Üniversitesinde bir İlahiyat Fakültesi açmayı ve imam ve hatiplik görevlerini yerine 
getirmek üzere de orta dereceli okullar içerisinde imam-hatip lisesi açılmasını kanun emretmektedir. 

5 inci maddede: Askerî liselerin de Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasını öngörüyor; fakat, 
kanunun bu 5 inci maddesi daha bir yıl geçmeden geriye alınıyor ve ondan sonra da Millî Eğitim 
Bakanlığına devredilmiş olan okul açma ve yönetme yetkisi, daha sonra, bir bakıma bozuluyor ve 
pek çok kurum ve kuruluş, bakanlık, okul açmaya başlıyor. 

Değerli arkadaşlar, Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarılış gayesine bir baktığımızda şunları 
görürüz: 

Birincisi; bütün eğitim kurumlarını tek elden yönetmeyi hedeflemiştir. Tevhidi Tedrisat 
Kanununun birinci çıkarılış gayesi budur. 

İkincisi; Osmanlı Devletinde var olan medresenin yerine, din eğitiminin mercii olarak okullar 
gösterilmiştir. 

Üçüncüsü; ilkönce Millî Eğitim Bakanlığına, tekeline verilen okul açma ve yönetme işinin, 
daha sonra -biraz önce dediğim gibi- diğer bakanlıklara devredildiğini de görüyoruz. 

Dördüncüsü; devlet geleneğimizde, ulusal devlet geleneğimizde din eğitiminin devlet eliyle 
yapılmasını emreden çok önemli bir belgedir. 

Beşincisi; okullarda tek tip insan yetiştirmek değil, eğitim yönetimini tek elden uygulamayı 
hedeflemiştir. 

Tevhidi tedrisatı gerektiren sebeplere bir baktığımızda, değerli arkadaşlar, bir defa, kurumlar 
belli sürelerde doğarlar, büyürler, gelişirler ve ölürler. Osmanlı dönemindeki eğitim kurumları da, 
Osmanlı Devletiyle birlikte ömürlerini tamamlamışlar, artık yeni devlette yeni bir eğitim kurumuna 
ihtiyaç vardır, tevhidi tedrisatla bu hedeflenmiştir. 
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İkincisi, Osmanlı Devleti imparatorluktu; çok değişik milletlerin, çok değişik inançların, 
değişik coğrafî bölgelerin içerisinde bulunuyordu; ama, Türkiye Cumhuriyeti ulus devlet olduğu 
için, o anlayışla eğitim kurumlan yeniden düzenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Tevhidi Tedrisat Kanununu, bizim hem Meclis olarak, hem ülke olarak, 
hem ülkenin aydınları olarak çok iyi okuyup, üzerinde çok iyi düşünmemiz gerekir; çünkü, çoğu 
zaman, Tevhidi Tedrisat Kanununda olmayan birtakım anlayışların o kanuna yüklenmek istendiğine 
şahit olmaktayız. Mesela, daha kanun çıkarıldığı günlerde, tevhidi tedrisatın yerine "ilgayı tedrisat", 
o günkü tabirle, tedrisatın, yani eğitim-öğretimin bir bölümünü ortadan kaldırmayı düşünenler or
taya çıkmış; fakat, o gün bunlara fırsat verilmemişti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyılmaz, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, aslında, Tevhidi Tedrisat Kanunu, 

ideolojik ve siyasî bir yönü olmayan, teknik bir konudur. Bütün bu kanun içerisinde yapılan iş, o 
gün medreseler, mektepler ve yabancı okullar diye üç başlı olan eğitim sistemini tek bir çatı altın
da toplamak olmuştur. Nitekim, bizim AK Parti Hükümetinin, 2005 yılında sağlık kurumlarını tek 
elden yönetmek üzere Sağlık Bakanlığına devretmesi gibi bir olaydır, çok benzemektedir bunlar. 

Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylemek istiyorum: Bugün de, Öğretim Birliği Kanununu 
ve biraz önce olduğu gibi Dünya Kadınlar Gününü değişik anlayışlara çekme girişimlerinde olduğu 
gibi, değişik kavramları, onlarda olmayan birtakım anlamları onlara yükleyerek hem aramızda ih
tilaf çıkarıyoruz, onu büyütüyoruz hem de hiçbir kimseye faydası olmuyor. Tevhidi Tedrisat 
Kanununa da diğer kanunlara da çağdaş birtakım kavramlara da, hiç kimse, ama hiç kimse, o kav
ramda veya o kanunda olmayan birtakım anlayışları, birtakım düşünceleri o kanunlara ve o kavram
lara yüklemeye kalkışmasa, emin olun hayat daha kolay olacak, anlaşmamız ve birlikte hareket et
memiz daha kolay olacaktır diyorum. 

Bu vesileyle, ülkemiz eğitim sisteminin sorunlarının çözümlenmesini, kadınlarımızın sorun
larının çözümlenmiş olarak yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyılmaz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve 

Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

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

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

BAŞKAN - 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. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
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5 inci sırada yer alan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Bir
liği 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 mcı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- 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 işler Komisyonu Raporu (2/672, 2/604) (S. Sayısı: 1069) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, kanun tasan ve tekliflerinin görüşmelerine 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 Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporunun görüşmelerine baş
layacağız 

4.- 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. 
Tasarının görüşülmesi 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. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 6 ncı sıraya alınan, Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
6.- Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1078 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi; Anavatan 
Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit; şahısları adına, Afyonkarahisar Milletvekili 
Halil Aydoğan, Ankara Milletvekili Faruk Koca, Samsun Milletvekili Haluk Koç, Denizli Millet
vekili Ümmet Kandoğan ve Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin söz talepleri vardır. 

Sayın Aydoğan, sizin ilk sırada şahsınız adına da söz talebiniz var; isterseniz, gruplar adına 
diğer arkadaşları önce konuşturayım, sizi sonra konuşturup birleştireyim; çünkü, araya girerseniz, 
ayrılması lazım. 

(x) 1078 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Tamam. 
BAŞKAN - Evet, Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi... 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Şahsım adına da talebim var Sayın Başkan; bir

leştiriyor musunuz? 
BAŞKAN - Şahsınız adına; ama, sizinki sonda; yani, size... 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Aydoğan'ı birleştirdiniz de, onun için sordum. 
BAŞKAN - Sayın Aydoğan'mki ilk sırada, sıra geleceği için o bakımdan söyledim; size sıra 

gelme durumu çok zayıf görünüyor. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Peki. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi, buyurun 

efendim. 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Bankacılık Kanununda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz aldım; sözlerime başlarken, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin hatırladığı gibi, Bankacılık Yasasını geçen yıl 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti ve yürürlüğe girdi. Üzerinde görüştüğümüz bu değişiklik 
tasarısı, Bankacılık Kanunundaki ilk değişiklik oluyor. Bugüne kadar, Türkiye'de, bankacılık sis
temini düzenleyen çok çeşitli yasalar çıkmıştır. 1950'li yıllarda 7129 sayılı Yasa; yine, 1950'li yıl
lardan sonra, 80'li yıllarda 3182 sayılı Yasa ve 1999 yılında da 4389 sayılı Yasa çıkmıştı. Çıkan bu 
yasaların hepsi, dönemi için son derece ileri adımları taşıyan, o sektörü düzenleyen, olumlu düzen
lemeleri içeren yasalardı. En son çıkan 4389 sayılı, yani bu yasadan önce çıkmış olan, 1999 yılın
da çıkmış olan Yasa da, dönemi için son derece ileri adımları atmış olan bir yasaydı; ama, o yasa 99 
yılında yürürlüğe girdikten sonra toplam 9 kez değişti ve en son, şimdi üzerinde değişiklik yap
tığımız, geçen yıl yürürlüğe giren 5411 sayılı Yasa yürürlüğe girdi. 

Bunları şunun için söylüyorum: Bu yasaları çok sayıda değiştiriyoruz. Tabiî ki, artan ihtiyaç
lara, ekonominin gelişmesine, yeni kurumların ortaya çıkmasına paralel olarak yasaların da değiş
mesi, bu değişime ayak uydurması gerekir; ama, bütün çözümü yasa değişikliklerinde ararsak, 
yasaları değiştirmek suretiyle sistemin, ekonominin sorunlarını çözeceğimizi düşünürsek, son 
derece yanılırız. Nitekim, 99 yılındaki yasa çok iyi bir yasa olmasına rağmen, Türkiye, o yasanın 
olduğu dönemde bir bankacılık krizi yaşadı ve halen, banka sistemimiz bu bankacılık krizinin et
kilerini taşımaktadır. Nasıl taşımaktadır?.. 2001 kriziyle çöken reel ekonominin sorunları bankacılık 
sistemini de peşinden sürüklemiş. Aslında bir finans krizi gibi gözüken kriz, gerçekte bir reel 
ekonomi kriziydi. O nedenle, her ikisi birlikte bu kriz ortamına sürüklenmiş ve ekonomi, bankacılık 
sistemi, kendinden beklenen görevleri yapamaz duruma gelmiştir. Bankacılık sisteminin 2000 yılı 
düzeylerine ancak 2005 yılında ulaşabilmiş olduğumuzu sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. 
Gerek bankacılık sisteminin açtığı kredilerin gayri safi millî hâsılaya oranı gerekse bankacılık sis
teminin toplam aktif büyüklüğünün gayri safî millî hâsılaya oranlarına baktığımızda, biz, 2000 
yılındaki oranları ancak 2005 yılında yakalamış gözüküyoruz. Krizden sonra bankacılık sisteminde 
şüphesiz bir iyileşme, bir toparlanma vardır; ama, bu iyileşmenin, bu toparlanmanın hâlâ bankacılık 
sistemini arzu edilen düzeye getirmiş olduğunu söylemek son derece güçtür. 

Değerli arkadaşlar, bankacılık sisteminde, en son yapılan yasayla birlikte, geçen yıl yürürlüğe 
giren yasayla birlikte gündemimizde birkaç tane sorun vardır diye düşünüyorum. Bunlardan birin
cisi, bu sistem, bankacılık sistemi, ekonomideki gelişmelerin etkisiyle, doğal olarak, yabancı ser
mayenin ilgi duyduğu alanlardan biri olmuştur. Bankacılık sistemi, yabancı sermayenin Türkiye'de 
yatırım yaptığı alanların başında gelmektedir. Geçen yıl kabul ettiğimiz 5411 sayılı Yasanın görüş
meleri sırasında, henüz sistemde yüzde 3-4 düzeyinde olan yabancı sermaye oranı, bu sistemde şu 
an yüzde 12'ler düzeyindedir. 
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Yabancı sermayenin üzerinde durmamın nedeni şudur: Türkiye'nin şüphesiz doğrudan yabancı 
yatırımlara ihtiyacı vardır, Türkiye'nin istihdam yaratan yabancı sermayeye ihtiyacı vardır, Türkiye'nin 
tasarruf açığı vardır çünkü; ama, konu bankacılık sistemine geldiğinde, "Türkiye'nin bankacılık sistemin
de sınırsız bir şekilde doğrudan yabancı sermayeye ihtiyacı vardır" demeyi mümkün görmüyorum. Şu 
nedenle mümkün görmüyorum: Çünkü, bankacılık sisteminde doğrudan yabancı yatarımlar, yabancı ser
maye oranı yükseldiği zaman, reel ekonominin sorunlarına çözüm bulmak biraz zorlaşır. Neden zorlaşır; 
çünkü, Türk ekonomisinin öncelikleri, doğrudan yabancı sermaye açısından çok önemli olmayabilir. 
Türk ekonomisinin yüzde 96'sı, 97'si KOBİ'lerden oluşmaktadır; ama, KOBİ'lerin kredilendirilmesi 
yabancı sermaye için öncelik arz eden bir konu değildir veya Türk müteahhitlik sektörünün teminat mek
tubu ihtiyacı, tek tek bankaların çözmesi mümkün olmayan, karşılaması mümkün olmayan bir ihtiyaçtır. 
Yine, bu ihtiyacın giderilmesi, yabancı sermaye açısından önemli olmayabilir. Bu nedenle, bankacılık 
sisteminde, biz, Türkiye'deki sermayenin, Türkiye'deki sermayenin, Türkiye'deki tasarrufun rol almasını, 
görev almasını beklemeliyiz, onu sağlamalıyız diye düşünüyorum. 

Yine, kriz dönemlerinde bankacılık sisteminin yabancı sermayesi, kredileri, diğer millî ban
kalara kıyasla, ulusal sermayeye kıyasla çok daha çabuk geri çağırırlar. Yine, makro politikalara 
uyum konusunda bizim bankalarımız kadar istekli davranmayabilirler. Yine, yurt dışına gidiş 
konusunda çok daha aceleci davranabilirler. En son, 2001 krizi sonrasında uygulanan İstanbul yak
laşımında, reel sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, o zamanki hükümetin uygulamaya 
koyduğu, borçları zamana yayarak, reel sektöre, sorunlu sektöre, sorunlu üretim yapan şirketlere bir 
zaman tanımak, onlara nefes aldırmak amaçlı projeye yabancı sermayeli bankalar ilgi göstermemiş
lerdir. Bu nedenle, sistemde, biz, ulusal sermayenin, Türkiye'deki tasarrufların daha fazla görev al
masını, daha fazla bu sisteme akmasını sağlayacak tedbirleri almak zorundayız. 

Bankacılık sisteminde hangi sorunlarımız vardır diye baktığımızda, biraz önce sözünü ettiğim, 
aktif toplamının veya bankacılık sisteminin toplam varlığının millî gelire oranı olarak büyüklüğünü 
değerlendirdiğimizde, daha, almamız gereken çok mesafe olduğunu görürüz. 

Yine, bankacılık sisteminde henüz vadeler uzamış değildir, mevduatta vade üç ay dolayların
dadır. Üç aylık vade, ekonomide hâlâ ciddî bir risk unsuru olduğu anlamına gelir. Makro göster-
gelerdeki iyileşmelere rağmen vadenin bir türlü uzayamamış olması, üç ay dolaylarında kalmış ol
ması, vatandaşların, hâlâ sisteme, ekonomiye, programa güvenleri konusunda bir tereddütü ol
duğunu ifade eder. Nitekim, Hazine Müsteşarlığı da, yapmış olduğu iç borçlanmalarda, değişken 
faizli borçlanmaya, 2005 yılında, ağırlık vermek suretiyle vade uzatımına gitmeye çalışmaktadır; 
çünkü, değişken faizli borçlanmaya giderek, piyasaya faiz riski konusunda Hazine bir güven ver
mek istemektedir. Faiz riskini Hazine kendisi üstlenmektedir. Çünkü, bu faiz oranlarıyla vadeyi 
uzatma konusunda yatırımcılar, vatandaşlar programa, hükümete o güveni maalesef duyamamak-
tadır. Bunlar hem bankacılık sisteminin hem ekonominin sorunlarıdır. 

Yine, bankacılık sisteminde temel sorun nedir diye baktığımızda... Özel sektör, bankacılık sis
teminden kredi aldığı kadar yurt dışından da kredi almaktadır. Hatta, yurt dışından aldığı kredinin mik
tarı giderek artmaktadır. 2001 krizine kadar bankacılık sistemi üzerindeki açık pozisyon dediğimiz 
olay, yani, bankacılık sisteminin yurt dışından döviz elde edip, bu dövizi Türk Lirasına çevirip, Tür
kiye'de hazine bonosuna yatırım yapması şeklinde oluşan risk, şu anda, belki bankacılık sistemi 
üzerinde değil, ama ekonomideki şirketlerin üzerinde, üretim yapan şirketlerimizin üzerindedir. Çün
kü, onların yurt dışından aldığı kredinin, dövizli kredinin miktarı olağanüstü ölçülerde artmıştır. 

Bakın, size rakama vermek istiyorum: Özel sektörün -üretim yapan özel sektörü, reel sektörü kas
tediyorum- bankacılık sektörünü kastetmiyorum, Türkiye'deki bankaları kastetmiyorum, bu özel sek
törün yurt dışından aldığı kredinin miktanna baktığımızda, bu kredi, 2000 yılında 31 milyar dolar 
düzeyindeydi, 2001 yılında, kriz olduğu yılda 30 milyar dolardır, 2002'de bu rakam 37 milyar dolara 
çıkmıştır ve şu andaki rakam, 2005 yılı rakamına baktığımızda, bu, 50 milyar dolar olmuştur. 2002 yılı 
sonuna kıyasla, bu hükümet döneminde, özel sektörün yurt dışından aldığı döviz kredisinin miktarın
da yüzde 48,7 oranında bir artış olmuştur. Bu, ciddî bir risktir sayın milletvekilleri, ciddî bir risktir. 
Kurda herhangi bir kıpırdamanın, kurda herhangi bir şekilde meydana gelecek radikal bir düzelmenin 
reel sektör üzerinde, ekonomi üzerinde etkisinin çok olumsuz olacağını bu rakamlar ifade etmektedir. 
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Yine, bankacılık sisteminin sorunu nedir diye baktığımızda -bu sorun, esasen, yine, 
ekonominin sorunudur- aracılık maliyetleri, yani, kredi maliyetleri yüksektir. Sonuçta, bütün bu 
maliyetler, üretilen malın maliyetine girerek, vatandaşın bütçesini etkilemektedir çünkü. Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi vardır. Kambiyo işlemlerinden, döviz alım satım işlemlerinden alınan 
gider vergisi vardır. Esasen yurt dışından kredi alınması veya yurt içindeki tasarrufların yurt dışına 
giderek, oradan Türkiye'ye kredi şeklinde gelmesinin gerisinde bu maliyetler vardır. Bu maliyetleri 
Türkiye'de indirmek, düzeltmek gerekir. 

Uygulanan program, bu konularda henüz bir iyileşme sağlayamamıştır. Özel sektörün yurt 
dışından aldığı krediler, döviz kredileri, ekonominin üzerinde çok ciddî bir risk olarak durmaktadır 
ve iç politikadaki, içerideki, iç ekonomideki gelişmeler, uluslararası gelişmelerle birlikte değerlen
dirildiğinde, yine, ekonomide ciddî risklerin olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bakın, cari açık var diyoruz değerli arkadaşlar. Cari açık, aynı zamanda, ekonominin tasarruf 
açığı var demektir; yani, tasarruflarımız o kadar eksik. Bu eksik olan tasarruf kadar, yurt dışından 
Türkiye'ye döviz girişi oluyor; sıcakpara diyoruz buna. 2002'de bu rakam yüzde 2,4'tü. 
Hükümetimiz yüzde 2,4 düzeyinden aldı, 2005 yılında yüzde 6,5 oldu. 2006 yılında yüzde 7'lerde, 
7,5'larda bu dengenin oluşması bekleniyor. 

Bu açığı biraz irdelediğimizde, biraz açtığımızda, karşımıza şu tablo çıkıyor: Özel sektörün 
tasarrufları düşüyor. Değerli arkadaşlar, özel sektörün tasarrufları sürekli olarak düşmektedir. 
Bakın, tasarrufların millî gelire oranı 2002 yılında yüzde 25,3; 2003 yılında yüzde 24,6; 2005 yılın
da yüzde 17,8 ve 2006'da yüzde 17,5. 

Tasarruflar tüketime gidiyor değerli arkadaşlar. Tasarruflar, bir başka şekilde, verimli alanlara 
gitmiyor. Uluslararası piyasalara bakıyoruz, Çin; en çok tasarruf eden ülke Çin ve biz, Çin karşısın
da, kendimizi, Katma Değer Vergisi indirimiyle ayakta tutmaya, korumaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, hükümetin tekstildeki Katma Değer Vergisi indiriminin, tekstil sektörünün 
sorunlarına çözüm getirmeyeceğini burada ifade etmek istiyorum. Hükümet, gerçek sorunu görmez
likten gelmektedir. Hükümet, gerçek sorunu, ekonominin, vatandaşların, ilgililerin dikkatinden 
kaçırmaktadır Katma Değer Vergisi indirimiyle. Katma Değer Vergisi indirimi tekstil sektöründe, 
KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmek suretiyle, 10 puan olarak yapılmıştır. Bu 10 puanlık 
indirim ithalatta da vardır değerli arkadaşlar; yani, ithal edilen bütün tekstil ürünlerinde de Katma 
Değer Vergisi yüzde 18'den 8'e inmiştir. Yani, bu indirim ithalatı da cazip kılacaktır. İthalat ile yer
li üretim arasında bir ayırım yapma şansı, zaten, teknik olarak mümkün değildir. Oranı herkes için 
indirirsiniz. İndirdiğiniz anda, bu oran indiriminden herkes yararlanır ve bu da, bizim 
ekonomimizin, tekstilin zaten rakibi olan Çin'in önünü biraz daha açacaktır. Yanlışlık nerede? Teks
til sektörü kur politikasından, kurun düzeyinden daha doğrusu şikâyet ediyor, politika değil, kurun 
oluştuğu düzey. Sorun burada; kurdaki yanlışlığı Katma Değer Vergisiyle, indirimiyle çözmek 
kadar bir yanlış olamaz. Doğru olan nedir? İstihdam maliyeti yüksek Türkiye'de. Hep söylüyorum, 
bu kürsüde fırsat buldukça ifade ediyorum, Türkiye, istihdam vergileri açısından, 30 ülkenin üye ol
duğu OECD içerisinde birinci sıradadır. İstihdam vergileri imalat sanayiinde ele geçen ücrete oran
ladığımızda yüzde 42,7'ye ulaşıyor. Türkiye birincidir. Hükümet, istihdam vergilerini indirmek 
suretiyle tekstil sektörünün ve diğer sektörlerin sorunlarına çare bulmayı denemelidir. 

Değerli arkadaşlar, bu yasayı, üzerinde değişiklik yapılmasını düşündüğümüz 5411 sayılı Ban
kacılık Yasasını geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşürken batık bankalar konusunu sürek
li görüştük, batık bankalar nedeniyle bu toplumun katlandığı maliyetin 47 milyar dolar olduğunu ve 
bu 47 milyar dolarlık maliyetin ancak 6-7 milyar dolarlık bir kısmının bu bankaların hâkim ortak
larından alınabileceğini de konuştuk; yani, geriye kalan 38-39 milyar dolarlık bir maliyet, maalesef, 
bu toplumun, bu milletin, vatandaşlarımızın cebinden çıkmıştır, onlar tarafından karşılanmıştır. 
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O noktada, bir finans kurumuyla ilgili olarak, bir değerlendirme yapmıştık. Türkiye'de, sadece, 
batanlar bankalar değildi, bir de finans kurumu vardı, bir özel finans kurumu vardı, 2001 yılı krizi 
nedeniyle faaliyeti durdurulan, faaliyetine son verilen ve tasfiyeye sokulan bir özel finans kurumu 
vardı; fakat, bu özel finans kurumunun tasfiyesi normal hükümlere göre yürümektedir, normal, 
diğer şirketlerin tasfiyesinde hangi hükümler uygulanıyorsa bu finans kurumu da o şekilde tasfiye 
edilmektedir; ama, tasfiyenin bugün gelmiş olduğu noktada, 100 000'e yakın vatandaşımız, tutarı 
800 000 000 dolara ulaşan alacağını alamamakla karşı karşıya kalmıştır. 

Biz, şunu önerdik o zaman: Bu finans kurumunun da tasfiyesini Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu üstlensin, tasfiye varlığıyla tasfiye borçlarının ödenememesi halinde -ki, ödenemiyor, 800 000 000 
dolar alacağın ödenme olanağı yok, böyle bir varlık yok çünkü- bu varlığın, bu alacağın tahsili için 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu özel finans kurumunun sahiplerine ve hâkim ortaklarına gidebil
sin. Bu önergemiz, o zaman, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi, yasaya girdi; ama, o yasa 
burada görüşülürken bir el o maddeyi bu yasadan çıkardı değerli arkadaşlar. Bunu, o zaman görüş
müştük. Sayın Başbakanımız, bu özel finans kurumunun tasfiyesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu tarafından yapılmasını, 800 000 000 dolarlık, vatandaşın alacağının bu özel finans kurumunun 
sahiplerinden, hâkim ortaklarından alınmasını önlemiştir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanın bu yanlış tutumunu, bu haksız tutumunu düzeltmenin 
yeri bu yasadır. Üzerinde görüştüğümüz bu tasarının 1 inci maddesinde bu konuya ilişkin bir öner
gemiz olacaktır. Geçen yıl Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen; ama, Genel Kurulda tasarı met
ninden, yasa metninden çıkarılan bu düzenlemeyi, tekrar, sizlerin takdirine sunuyoruz. Bu konunun 
Yüce Meclisin desteğiyle kabul edilerek, 100 000'e yakın vatandaşımızın bu alacağının o finans 
kurumunun sahiplerinden alınarak kendilerine ödenmesinin sağlanmasının uygun olacağını 
düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uygulanan ekonomik programla ilgili olarak birkaç 
rakam daha vermek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun, eksürenizi verdim. 
MEHMET AKÎF HAMZAÇEBÎ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Programı, Sayın Başbakanımız ve ilgili bakanlar, makro göstergelerdeki iyileşmeleri söy

leyerek olumlu olarak değerlendiriyorlar. Şüphesiz, makro göstergelerdeki iyileşmeler hepimizi 
mutlu ediyor, bunlardan şikâyetçi olmak mümkün değil; ama, ekonomiyi sadece bu göstergelere 
bakarak değerlendirmenin doğru olmadığını, eksik olacağım düşünüyorum. Bunu çok konuştuk. 

Benim bu vesileyle size vermek istediğim rakam, bir başka rakam. Rakam şu: Ekonomik prog
ram küçük tasarruf sahibinin tasarruflarının erimesine yol açıyor değerli arkadaşlar. Küçük tasarruf 
sahibinin tasarrufları erirken, bu insanlarımız, bu vatandaşlarımız ayakta kalabilmek, günlük 
yaşamını sürdürebilmek için tasarruflarım bozdururken, büyük tasarruf sahiplerinin tasarrufları art
maktadır. 

Bakın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun raporundan size rakam vermek is
tiyorum: 10 000 YTL'ye kadar olan mevduatın tutarı Kasım 2004'te 26 000 YTL iken; yani, 26 kat
rilyon lirayken, Kasım 2005'te 21 katrilyona düşmüştür; yani, küçük tasarruf sahiplerinin tasarruf
ları 5 katrilyon lira azalmıştır. Düzeltiyorum YTL cinsinden; 26 milyar YTL'den 21 milyar YTL'ye 
inmiştir; yani, 26 katrilyon liradan 21 katrilyon liraya inmiş, 5 katrilyon azalmıştır. 1 000 000 YTL 
ve üzeri; yani, 1 katrilyon ve üzerindeki tasarrufun miktarına baktığımızda, bunun da 26 katrilyon 
liradan 36 katrilyon liraya çıktığını; yani, 10 katrilyon lira, 10 milyar YTL arttığını görüyoruz. 
Küçük tasarruf sahibi eriyor; ama, büyük tasarruf sahibinin geliri, tasarrufu artıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET AKÎF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu program bu açıdan da değerlendirilmek durumundadır değerli arkadaşlar. Program, küçük 

tasarruf sahibini, dargelirliyi, gerçekten, şu rakamlar bile gösteriyor ki, ezmektedir, ortadan kaldır
maktadır. Bu sosyal yanını da sizlerin dikkatine sunuyorum. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin Koçyiğit, buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 1078 sıra sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasansı üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, bugün, hepimizin bildiği gibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; bu 
nedenle, öncelikle, kadınlarımızın ve tüm dünya kadınlarının Kadınlar Gününü kutluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasa tasarısının genel gerekçesinde, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile fınansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sis
teminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlarmın korunması ve ayrıca, 
bu tasarıyla devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının, amme alacağı niteliğinde olan alacaklarının, 
kamu yaran açısından, Fonun, imtiyazlı alacaklarının önüne alınması amaçlandığı belirtilmektedir. 

Tabiî, bu vesileyle, bunlardan bahsetmeden önce, genel olarak bankacılık sistemi, kredilendir-
me, tasarruf ve tasarruf sahibinin hak ve güvencelerinden bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle ban
kacılık sisteminin genel görünümünden bahsetmek istiyorum. 

Her ne kadar, bugün, bankacılık sistemi genel görünüm itibariyle, rakamsal verilere bakıldığın
da, olumlu bir tablo çiziyorsa da, eğer önlem alınmadığı takdirde, bankacılık sistemi bünyesinde 
bazı riskleri de taşımaktadır. Bu bakımdan, ben, öncelikle bu risklerin neler olduğu, bunlarla söz
lerime başlamak istiyorum. 

Bunlardan birincisi, mevduat vadesi ile kredi vadesi arasındaki uyumsuzluk riski; çünkü, 
hepimizin bildiği gibi, bugün, ortalama mevduat vadesi üç ay, bilemediniz altı ay; oysa, konut 
kredileri, tüketici kredileri, özellikle konut kredilerindeki vade yirmi yıl, hatta otuz yıla çıkmaktadır; 
yani, bankalar, bir yerde, üç ay için topladıkları mevduatı, otuz yıla fonlamaktadırlar. Tabiî, burada, 
bir açık meydana gelmekte. Bu açığın da kapatılabilmesi için bankacılık sistemi fonlanma yöntemiy
le, yurt dışından borç almaktadırlar. Doğal olarak, bir kriz halinde, yurt dışından alınan bu döviz açık
lan, bu borçlar, bir yerde kur riski olarak bankacılık sistemi bünyesinde mevcut halde kalmaktadır. 

İkincisi; konut kredilerinin kaynak maliyeti ile kredi faiz oranları arasındaki uyumsuzluk. 
Hepimizin bildiği gibi, bugün bankacılık sistemi, ortalama yüzde 15,14,16, o civarda mevduat top
lamakta. Bu maliyetle topladığı mevduatını, yüzde l'lerin altına düştüğü yıllık yüzde 1 l'ler civarın
daki kredilendirme yoluna gitmektedirler. Bir yerde, mevduatın maliyeti ile kredinin maliyeti 
arasında bankacılık sistemi aleyhine bir risk oluşmaktadır. Bu da aslında, bankacılık sistemi 
içerisinde var olan bir riskin varlığıdır. 

Yine bir diğer risk unsuru, bilindiği gibi, Türkiye'de, ülkemizde, bankacılık sisteminin derin
liği yoktur, sığdır. Bu sığ, derinliği olmayan bankacılık sistemi içerisinde çok geniş oranlarda 
kredilendirilmeye gidilmesi, bir yerde, bir kriz anında, bankacılık sisteminin bu geniş kredileri kal
dıramayacağını göstermekte ve bünyesinde böyle bir riski bulundurmaktadır. 

Yine, kredi kartı riski vardı; fakat, geçen haftalarda bu Yüce Meclisten geçirilen bir yasa 
tasarısıyla, bu risk şimdilik ortadan kaldırılmıştır; bunu buradan geçiyoruz. 

Yine, diğer bir risk de bankaların, konut kredilerini verirken, ipoteklerini konutların aşın şiş
miş, fiktif değerleri üzerinden teminata bağlamaktadırlar; fakat, en ufak bir risk anında bu konut 
maliyetleri, konut fiyatları düşeceğinden, bankaların teminatları, ipotekleri karşılıksız kalacaktır. Bu 
da, bir nevi, bankacılık sistemi içerisinde bir risk olarak varlığını devam ettirmektedir. 

Yine, bugün bankacılık sistemi içerisinde küçük ve orta ölçekli bankalann birleşmemekteki 
direnci, bir nevi, yabancı bankaların gelerek, bunlânn sermayesini ele geçirmesine neden olmaktadır. 
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Bunun anlamı nedir; bankacılık sektörü yabancıların eline geçerse, öncelikle, kredi musluk
larını reel sektöre kapatırlar ve üretimimiz artmaz, istihdamımıza bir çözüm gelmez. Bu bakımdan, 
bu da bir risk olarak durmaktadır. Bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna görev
ler düşmektedir bu bankaların birleştirilmesi bakımından. 

Yine aynı şekilde, hepimizin bildiği gibi, 2007 yılı başından itibaren "Basel 2 Kriterleri" 
dediğimiz, bankaların sermaye yeterlik oranlarının yükseltilmesi, belli bir oranda olması zorun
luluğu vardır. Eğer, bankaların bu sermaye yeterlik oranları, belli bir oranda olmazsa, küçük ve or
ta ölçekli bu bankalar, bir yerde, yabancı sermaye ve bankaların denetimine ve onların yönetimine 
girecektir. Bu da bir bakıma, Türk bankacılık sisteminin yabancılaşması sorununu beraberinde 
getirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, ülkemizde uygulanmakta olan 
liberal kapitalist sistem, bankacılık sistemi bir yerde güvene dayanmaktadır. Yani, sistemin temelin
de güven vardır. Bu güven kurumlarının başında da bankacılık sistemi, Maliye Bakanlığı, Hazine 
gelmektedir. Bu bakımdan, özellikle, burada bulunan yöneticilerin, bakanların, siyasîlerin, demeç
lerinde, konuşmalarında çok dikkatli olmaları, az ve öz konuşmaları gerekmektedir. Aksi halde, en 
ufak bir tedirginlikte, sermaye, tasarruf, hepimizin bildiği gibi, ürkektir kaçarak yurt dışına gidecek
tir yahut da yurt içinde bankacılık sistemi dışına çıkıp yastık altına gidip verimsiz bir şekilde orada 
boşuna bekleyecektir. Bu bakımdan, özellikle, Maliye Bakanımızın kısa bir süre önce bir siyasî par
timizin genel başkanı ve parti hesaplan hakkında yaptığı bir açıklama kamuoyunda büyük yankı 
bulmuştur. Aslında, burada önemli olan, acaba, bir siyasî partinin genel başkanının hesabında para 
olması mı, yoksa, bir Maliye Bakanının bir şekilde ıttılaı dahiline giren bir bilgiyi açıklaması mı 
skandaldir, önemlidir? Bunları sizlere sormak istiyorum. Bu bakımdan diyorum ki, bu tür kurum
larda Maliye Bakanı, Hazine Bakanı gibi bakanların bir şekilde öğrendikleri bilgileri kendilerine 
saklamaları, bunları kamuoyuna ifşa etmemeleri gerekmektedir. Çünkü, tamamen bu sistem güvene 
dayalıdır; güven zedelenirse, beraberinde krizleri de getirecektir. Tabiî, hepimizin bildiği gibi, ban
kalar, sahip oldukları bilgileri sadece Vergi Usul Kanununun 148 inci maddesi uyarınca vergi in
celemesi yapmakla mükellef olanlara bildirmek zorundadırlar, bunların dışında kimseye bir sır, bir 
bilgi vermek zorunda değildirler. Bu vergi inceleme elemanları da aldıklan bu bilgileri sadece ken
dilerinde kalmak zorunda, hiç kimseye açıklamak, bilgi sızdırmak mecburiyetinde değildirler ve 
hatta bunların bu bilgi sızdırmalarını engellemek üzere Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde 
"vergi mahremiyeti" dediğimiz bir maddede düzenlenmiştir, bunu dışarıya sızdırmaması gerekmek
tedir. Bu bakımdan, herkesin dikkat etmesi, herkesin, sistemin işlemesi için elinden gelen gayreti 
göstermesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; elbette sır olacak, sırn kabul ediyoruz, ticarî sırrı kabul 
ediyoruz; ama, bu sırnn da ne olduğu yasalarla, objektif kurallarla açık ve net şekilde belirlenmesi 
lazım; aksi halde bazı yolsuzlukların sır kavramı adı altında gizlenerek birilerine rant sağlama aracı 
haline gelmemesi lazım. Bu bakımdan, sırra evet; ama, sırrın objektif, açık ve net olması, yolsuz
lukların üzerini örtmemesi gerektiğine inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, bildiğimiz gibi, 
yüksek, net döviz varlığının olması, yani dövizde uzun pozisyon almasının artıları ve eksileri var
dır. Özellikle bugün içinde bulunduğumuz dönemde kurun aşırı değerli olması sonucu olarak Mer
kez Bankasının böyle bir pozisyonda 50 milyar doların üzerinde net döviz varlığı tutması bir şekil
de ekonominin zarar hanesine yazılmaktadır. Şöyle ki: Hepimizin bildiği gibi, kur değişikliklerinin 
izlendiği Merkez Bankasının değerleme hesabında 2004 yılı sonu itibariyle 129 000 000 YTL olan 
zarar 2005 yılı sonu itibariyle 2.161 trilyon YTL'ye çıkmıştır, yani neredeyse 20 kata yakın zaran 
artmıştır. Bu bakımdan, Merkez Bankasının bir şekilde aşın değerli kuru, faiz politikasını yüksek 
tutarak, dışandan gelen kaynaklara, yabancılara Merkez Bankasının faizlerini bir şekilde rant olarak 
aktarması, Hazinede, bu devletimize, milletimize bir yük olarak gelmektedir. 
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Yine, aynı şekilde, Merkez Bankasının bu kuru ayarlamaması sonucu cari işlemler açığı art
makta, ithalat patlamakta, ihracat düşmekte ve ithalat patlaması sonucu, dışticaret açığına paralel 
olarak cari işlemler açığı da artarak, yurt dışına Türk Lirasının, dövizin rant olarak gitmesine neden 
olmaktadır. Bunların önlenebilmesi için, Merkez Bankasının daha gerçekçi bir kur politikası iz
lemesi gerektiğine inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yabancı sermaye bir ülkeye sosyal amaçla gelmez, o ül
kenin kalkınmasına katkıda bulunmak için de gelmez. Yabancı sermayenin amacı, gittiği ülkede 
kısa sürede kâr ederek, kârını tekrar dövize dönüştürüp kendi ülkesine gitmektir. Bu bakımdan, 
yabancı sermayenin gelişi genel olarak reel sektöre değil finans sektörüne olmaktadır. Finans sek
töründe olan bir yatırım, finans sektöründe olan bir yabancı sermaye de doğal olarak reel sektöre 
gelmediğinden, yatırımlara, üretime ve istihdama bir katkıda bulunmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bankacılık sistemi içerisinde izlenmekte olan takipteki 
alacaklar ve bunun bir uzantısı olarak protestolu senet sayıları gün geçtikçe artmaktadır. 

Şöyle ki, 2004 yılı sonu itibariyle protestolu senet sayısı 46 000 civarındayken, 2005 yılı ocak 
ayında 62 000'e, yani, yüzde 74 artışla 62 000'e ve 2005 yılı sonunda ise kasım ayındaysa 90 000'e 
çıkmıştır. Yani, 2004'te 46 000 olan protestolu senet sayısı, 2005 yılı sonunda 90 000'e, yüzde 100'e 
yakın bir artışla 90 000'e çıkmıştır. Bu da bize neyi gösteriyor; demek ki, ülkemizde, esnaf ve sanat
kârlarımız, ticaret erbabımız işlerini yürütemiyorlar, tamamen icralık olmuş durumdadırlar. Hatta, 
bugün, esnaflarımız, bankacılık sisteminden kredi almakta zorlanmaktadırlar, aldıkları ticarî 
kredileri ödeyemez duruma gelmişlerdir ve bununla karşılaşan esnafımız yolunu bulmuştur; ne yap
maktadır; daha düşük faizli olan konut kredilerini alabilmek için, kendi üzerindeki evlerini zincir
leme şekilde kardeşine, bir yakınına aktararak, satın almış göstererek, bu şekilde bir nevi konut 
kredisi almakta ve bunu ticarî kredi olarak işlerinde kullanmaktadır. Bu da, sistemin bir yerde tıkan
ması durumunda, sistemin bağrında, yapısında büyük oranda krize neden olacak bir riski de bün
yesinde taşıdığını göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısıyla başlıca iki 
düzenleme yapılmıştır. 

Birincisi; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun imtiyazlı alacakları vardır, bankalar imtiyazlı 
alacakları; bundan sonra, 6183 sayılı Yasaya göre devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacak
ları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundaki bankaların imtiyazlı alacaklarının önüne alınmıştır. Bu, 
bir yerde olumlu bir düzenlemedir; çünkü, bir yerde, devletin alacağı, halkın alacağı, özel sektörün 
alacağının önüne geçmiştir; bu, olumludur. 

Aynı şekilde, bu yasa tasarısıyla yapılan bir düzenlemeyle, denetimi ve yönetimi Fonda olan 
bazı şirketlerin tasfiyesinin bundan böyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre değil, Fonun ken
di özel statüsüne göre yapılacağıdır; bu da olumludur. Ancak, burada bir eşitsizlik vardır; çünkü, 
geçmiş dönemde burada yapılan bir düzenlemeyle, İhlas Finansm aynı nitelikteki mağdurlarının 
alacakları Fonun dışına çıkarılarak, bir yerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi tutulmak 
suretiyle, 100 000'e yakın İhlas Finans mağdurunun 800 000 000 dolar tutarındaki alacakları, bir 
yerde, uzun vadeye yayılmış ve bu mağdurların mağduriyeti bugün de devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, kısa bir süre önce, Merkez Bankası, hepimizin bil
diği gibi, piyasadan 5 milyar doların üzerinde döviz alımı yaptı ve bu döviz alımından sonra döviz 
fiyatları dengede kalmadı, daha da aşağıya gitti. Bu suretle, Hazineden gereksiz yere, Merkez Ban
kasından gereksiz yere milyonlarca dolarlık bir kayıp oluştu. Biz, burada, sormak istiyoruz: Acaba, 
Merkez Bankasının bu döviz alımını yaptığı bankalar yahut da yabancı sermaye kimlerdir; burada 
yabancı bir portföy var mıdır; ne kadar alım yapılmıştır; burada oluşan zararın miktarı ne kadardır? 

Aynı şekilde, bir yerde, açıklıktan, şeffaflıktan ve Merkez Bankasının bağımsızlığından bah
sediyoruz; ama, öte yandan da yine Merkez Bankası, bir talimatla, sanki bir talimat alır gibi, bir an
da, devasa miktarda, 5 milyar dolarlık bir yabancı sermayeyi sanal tutarak döviz alımı yapmaktadır. 
Tabiî, buradan kamu zarara uğramıştır. Bu zararın genel çerçevesini, genel tutarın ne olduğunu öğ
renmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, Bankacılık Kanununda yapılan bu değişiklik, teknik 
olarak olumludur; sadece, bizim burada karşı olduğumuz, bu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun im
tiyazlı alacakları ve bu Fonun bundan sonra yapacağı tahsilatlarda elde edeceği paralann dağıtımında 
gerçekten de kamu alacaklarını, devletin alacaklarını, sosyal güvenlik alacaklarını öncelikli ödeyecek 
midir ödemeyecek midir? Eğer, bu yasa değişikliğine uyulursa, bunun, bir yasa kuralı olarak yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, bunu, olumlu bir düzenleme olarak görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi burada bitirirken, bu yasa tasarısının, mil
letimize ve devletimize ve bankacılık sistemimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor; hepinize saygılar 
sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koçyiğit. 
AK Parti Grubu adına, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil Aydoğan. (AK Parti sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Aydoğan, gruplar adına konuşmalar tamamlandığı için, şahsınız adına olan talebinizle 

birleştiriyorum. 
Buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 1078 sıra sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
hakkında, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 

Ben de, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına ve şahsım adına, bütün kadınlarımızın ve dün
ya kadınlarının Kadınlar Gününü kutluyorum. 

OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, 30 dakika süre verdiniz. 
BAŞKAN - Sayın Aydoğan, birkaç saniyenizi rica edeyim süre verdiniz! 
Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Aydoğan'ın şahsı adına da söz talebi vardır tümü üzerinde, 

ikisini birleştirerek verdim. O bakımdan süresi o haldedir. Bilgilerinize sunulur. 
Buyurun. 
HALİL AYDOĞAN (Devamla) - Son üç yıl içerisinde hükümetimiz tarafından hazırlanıp Yüce 

Meclisimizin takdirine sunulan ve Meclisimizce de kabul edilen çok sayıda yasayla, ülkemizin ih
tiyacı olan, hemen hemen tüm alanlardaki sorunların giderilmesine çalışılmış, yapılan yasal düzen
lemelerle, ülkemiz, siyasî ve ekonomik istikrara kavuşturulmuştur. 

Sağlam bir altyapının oluşturulması, Avrupa Birliği standartları ve uluslararası ilkelerle tam 
uyumun sağlanması çerçevesinde, fınans piyasalarının etkin, düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuş
turulması, kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi, Türk bankacılık sisteminin uluslararası 
piyasalarla entegrasyonunun sağlanması, fmansal piyasaların değişen koşullarına cevap 
verebilecek, yeterli kalitede bir denetim ve gözetim sistemi ile düzenleme yapısının oluşturulması 
amaçlarından hareketle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Ülkemizde AK Parti İktidarı tarafından sağlanan siyasî ve ekonomik istikrar sonucu, Türkiye 
ekonomisinde 2003-2005 döneminde yaşanan olumlu gelişmeler bankacılık sisteminin performansını 
olumlu yönde etkilemiş, bankacılık sistemi, istikrarlı büyüme seyrini, 2005 yılında da sürdürmüştür. 

Bankacılık sektöründe özkaynaklar güçlenmiş, serbest sermayedeki iyileşme sürmüş, kaynak 
maliyeti düşmüştür. Bankaların, yurt dışından, daha iyi şartlarla borçlanma imkânı artmış, kredi 
portföyü büyümüş ve çeşitlenmiştir. Kurumsal krediler yanında, hem tüketici kredileri hem de 
konut kredileri artmış, sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı düşmüş, likidite yüksek seviyede 
kalmaya devam etmiş, duran aktiflerin toplam aktifler içindeki payı azalmış, aktif getirişi ve ser
maye kârlılığı iyileşmiştir. Banka sisteminde çalışan sayısı artmış, şube sayısında artış eğilimi sür
müştür. Mevduat bankaları ile yatırım ve kalkınma bankalarının 2002 yılı sonunda şube sayısı 6 106, 
çalışan sayısı ise 123 271 iken, 2005 itibariyle, şube sayısı 6 247'ye, personel sayısı da 132 258'e 
yükselmiştir. 
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Şu anda, Türkiye'de, 34 mevduat bankası, 13 yatırım ve kalkınma bankası ve 4 katılım bankası 
faaliyet sürdürmektedir. 

Türkiye ekonomisinde ve fınansal sektörde 2003-2005 döneminde yaşanan gelişmelerin ban
kacılık sistemine olan en önemli yansıması, bilanço büyümesine ve yapısına olmuştur. Toplam ak
tifler 2002 yılında 129 milyar dolar iken, Eylül 2005 itibariyle 271 milyar dolara yükselmiştir. TL 
kaynakların pasifteki payı 2002 yılında yüzde 50 iken, 2005 yılı eylül ayında yüzde 63'e yükselmiş
tir. Benzer şekilde, TL aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 46'dan yüzde 66'ya yükselmiş
tir. Bunda, TL'ye olan güçlü talep yanında, bankacılık sistemine duyulan güven artışının, daha da 
önemlisi AK Parti İktidarının sağladığı siyasî ve ekonomik istikrarın önemli etkisi olmuştur. 

Diğer önemli bir gelişme özkaynakların güçlenmesidir. Özkaynaklar 15,6 milyar dolardan 36 
milyar dolara yükselmiştir. Aktif yapısında en önemli değişiklik, kredi portföyünün büyümesi ve 
çeşitlenmesi olmuştur. Kredilerin toplam aktiflere oranı 15 puan artarak yüzde 40'a yükselmiştir. 
Kredilerin toplam mevduata oranı ise yüzde 38'den yüzde 61'e çıkmıştır. Kredilerin gayri safi millî 
hâsılaya oranı, 2002 yılında yüzde 20 iken, 2005 Eylül ayında yüzde 32 olmuştur. Buna karşılık, 
menkul kıymetler portföyünün toplam aktifler içindeki payı yüzde 40'tan yüzde 37'ye gerilemiştir. 

Türkiye ekonomisi ve bankacılık sisteminin performansmdaki olumlu gelişmeler bankaların 
piyasa değerine de yansımıştır. Hisseleri İMKB'de işlem gören fınansal kurumların -ağırlıklı olarak 
bankalar- piyasa değeri 2002 yılı sonunda 7,3 milyar dolar iken, 2005 yıl sonunda 62 milyar dolara 
yükselmiştir. 

İktidarımız döneminde bankacılık sektöründe yasal, kurumsal ve fonksiyonel çerçevede ger
çekleştirdiğimiz değişim ve dönüşümler sonucunda önemli ölçüde normalleşme sürecine girilmiş 
bulunmaktadır. Bu konuda sizlere iki önemli göstergeyi aktarmak istiyorum: Sektörde toplam kredi 
tutarı, uzun süreden beri, ilk defa, toplam menkul kıymet portföy tutarını aşmıştır. Ortalama mev
duat faiz oranı da, ortalama DİBS faiz oranının üstünde seyretmektedir. Bu iki gösterge, bankacılık 
sektörünün fınansal aracılık rol ve fonksiyonunu daha etkin ve verimli şekilde yerine getirdiğini, 
daha önceki dönemlere göre, fon, kaynak ve tahsis sürecinin kalitesinin arttığını göstermektedir. 

5411 sayılı Bankacılık Kanunuyla Fon alacakları bakımından sağlanan ve haklı gerekçelere 
dayanan imtiyazların sonucu olarak, İcra ve İflas Kanununun alacaklılar arasındaki sıra ilişkisini 
düzenleyen 206 ncı maddesine göre, Fonun alacağı üçüncü sırada ödenmektedir. Bununla birlikte, 
kamu hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirilmesi için gerekli olan ve finansman ihtiyacının temel 
kaynağı olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki amme 
alacakları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacakları ise imtiyazsız alacak olarak dördüncü sırada 
ödenmek durumundadır. 

Bu kanun tasarısıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106 ve 107 nci maddelerinde 
yapılacak değişiklikle, artık, tahsil edilen tutarlardan, öncelikle 6183 sayılı Kanun kapsamındaki 
amme alacakları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacakları ödenecek, Fon ise alacağına bunlar
dan sonra kavuşacaktır. Böylelikle, bankalar ve bankayla birlikte sorumlu tutulan kişilerden 
yapılacak tahsilatların, bir an önce, hazineye intikali sağlanmış olacaktır. 

Herkesin malumu olduğu üzere, amme alacakları, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yerine 
getirilmesi için gerekli olan finansman ihtiyacının temel kaynağı niteliğindedir. Devlet, üstlendiği 
görevleri, elde edeceği bu gelirlerle yerine getirmek durumundadır. Zaten, bu nedenledir ki, bu 
alacakların takip ve tahsil usulü de, özel hukuk ilişkisinden doğan alacakların takip ve tahsil usulün
den farklı düzenlenmiştir. Amme alacaklarının takip ve tahsil usulünün düzenlendiği 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılması planlanan düzenlemelere paralel 
olarak, amme alacağından borçlu bulunan bankalar ve bankayla birlikte sorumlu tutulan kişilerin, 
bu borçlarının, bir an önce hazineye intikalini sağlamak amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Hazırlanan tasanda, Fon alacaklarına tanınan imtiyaz korunmakta; ancak, devletin ve sosyal 
güvenlik kuruluşlarının amme alacağı niteliğindeki alacakları Fon alacaklarının önüne geçirilmektedir. 
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Diğer taraftan, yapılan düzenlemeyle, bankaların şube açmaları hususunda getirilen düzen
lemelerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek esaslara uygunluk 
ve Kuruma bildirim şartı yeterli görülmektedir. 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, BDDK'ya, bu kanun 
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen yetkilerini düzenleyici işlemler tesis ederek 
ve özel nitelikli kararlar alarak kullanma yetkisi vermektedir. Yapılan düzenlemeyle, bu yetkinin 
BDDK'nın karar organı olan kurul tarafından kullanılmasına açıklık kazandırılmaktadır. Yine, Fon 
tarafından, yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin mal varlıklarının iktisadî ve ticarî bütünlük 
içerisinde satılmasına karar verildiği takdirde, varlıkların satışı neticesinde elde edilecek bedelden, 
eğer karar verilmişse, şirketlerin geçmiş dönem borcu ödenecektir. Daha sonra, sırasıyla, bu 
kişilerin devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 
ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan hazine payı borçlarının ödenmesi sağlanacaktır. Bundan 
sonra, bakiye kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına 
garameten taksim edilecektir. 

Bilindiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen yetkiler kapsamında Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren şirketlerin, yönetim ve denetimi ken
disine devrolunan bankaların bünyesindeki iştiraklerin, 6183 sayılı Kanun uygulaması neticesinde 
ve kendisine borçlu gerçek ve tüzelkişilerle imzaladığı borç tasfiye protokollerine istinaden sahip 
olduğu iştiraklerin yönetim ve denetimini, Fon, alacaklarının tahsilini teminen üstlenmiştir. 

Kamu alacaklarının tahsiline yönelik gerçekleştirilen işlemler kapsamında, Fon tarafından 
yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin ve iştiraklerin bir kısmı için hisse satışı veya varlık satışı, 
bir kısmı için de şirketlerin varlıklarından ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturularak satışı cihetine 
gidilmiştir. 

Varlıklarının satılmasının akabinde, şirketlerin tüzelkişiliklerinin devam etmesi, ancak, Fon 
alacaklarının tahsili anlamında herhangi bir değer taşımaması karşısında, bu şirketlerin tasfiyesinin 
gerçekleştirilmesi, kamu kaynaklarının verimli ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek bir şekilde 
kullanılması anlamında önem arz etmektedir. 

Yine, bu şirketlerin kayda değer bir mal varlığının kalmadığı, ancak, hâlâ şirketlerin kamu 
borçlarının varlığını sürdürdüğü de bilinen bir gerçektir. Bu şirketlerden tahsilatın sağlanması 
amacıyla yapılan işlemlere devam edileceği tabiîdir; ancak, bu sürecin sonunda, şirketlerin, iflas 
veya tasfiye süreciyle karşılaşacakları da aşikârdır. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, bu sürecin, 
beş ile on yıl arasında süreceği kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ise, 
kamunun katlanamayacağı bir külfet olarak görülmektedir. 

Bu nedenle, kanunda getirilen düzenlemeyle, bu şirketlerin kısa sürede tasfiyesinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Bankacılık Kanununun 129 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 5436 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik 
Yapılması Hakkında Kanunla, Fonun, 5018 sayılı Kanuna ekli 3 sayılı cetvelden ve dolayısıyla merkezî 
bütçe kapsamındaki kuruluşlar arasından çıkarılması çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısının hazırlanmasındaki katkılarından 
dolayı hükümetimize, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyelerine, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kanun tasarısının, hayırlı olmasını ve Yüce Meclisimizin 
tasvibiyle beklediğimiz olumlu sonuçları sağlamasını diliyorum. 

Sayın Başkan, sözlerime sön verirken, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ve şahsım adına, sizi, 
Yüce Meclisi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydoğan. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 

- 240 -



TBMM B:72 8 .3 .2006 O: 1 

ÜMMET KANDOGAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Öncelikle, getirilen bu kanun tasarısını, çok yerinde ve yapılması gereken bir değişiklik olarak 
gördüğümü de ayrıca ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla devlet alacaklarının önplana alınması son derece 
yerinde olan bir uygulamadır. İnşallah, bu kanunla beraber, bundan sonra devlet alacaklarının önp
lana geçmesiyle devletin gelirlerinin daha da artacağı inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, Bankacılık Kanunundaki bu değişiklik vesilesiyle, özellikle bugünlerde 
son derece önplana çıkan, ekonomiyle ilgili, bankacılıkla ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Öncelikle, banka sisteminin son dönemlerde vermiş olduğu kredilerle, özel kesime ayrılan 
kredilerin rakam ve miktar olarak azaldığını görüyoruz ve özellikle, bankaların kaynaklarının 
tüketici kredilerine ve banka kredi kartlarına yönelmiş olması, ekonomide ciddî anlamda sıkıntıların 
ortaya çıkmasına sebebiyet veren uygulamalardır. 

Uzun zamandan beri, değişik vesilelerle, değişik kesimler Türkiye'deki ekonominin kırılgan bir 
noktaya doğru ilerlemekte olduğunu söylüyorlar. Bunu, biz de söylüyorduk. Ancak, Sayın Kemal 
Derviş Türkiye'ye geldi, cari açıkla ilgili endişelerini dile getirdi, Türk parasının aşırı değerlendiğini 
ifade etti ve Sayın Kemal Derviş'in ifadelerinden sonra, Türk ekonomisinin ne kadar kırılgan ol
duğu, bir kez daha ortaya çıktı. Sayın Derviş konuşmadan önce dolar kuru 1,30 YTL iken, bugün 
1,35 YTL'ye çıkmıştır. Demek ki, Türkiye'deki düşük döviz, yüksek faiz, her an kırılabilecek bir 
seviyeye, bir noktaya gelmiştir. 

Şimdi, hep söylenen şudur: "Türkiye'deki cari açık sıcakparayla finanse edildiği için bir tehlike 
görmüyoruz." Hep söylenen bu ve şu anda en son rakam, Türkiye'de sıcakparanın 64 milyar dolar 
civarında olduğu ve bununla cari açığın finanse edilebildiği. Ancak, Sayın Ali Babacan'm bir 
konuşması... Türkiye'deki cari açığın altı yedi yıl daha yüksek seviyede devam edebileceğini söy
lüyor Sayın Babacan ve eğer, altı yedi yıl daha yüksek şekilde cari açık Türkiye'de seyredecekse, 
ben, buradan, ciddî manada sizleri uyarmak istiyorum. Bakınız, son üç günde borsanın kaybı yüz
de 10'ların üzerinde ve Türkiye'ye gelen sıcakparanın büyük bir bölümü de borsada ve borsadaki, 
şu andaki yabancı payı yüzde 67'lerin üzerinde ve Türkiye'ye gelen sıcakpara, bir şekilde Tür
kiye'deki kârını realize ettikten sonra yurt dışına çıkacak olursa, siz, Merkez Bankasındaki rezerv
lerinizi her ne kadar 56 milyar dolar seviyesine de çıkarmış da olsanız, Türkiye'de ciddî manada bir 
sıkıntının ortaya çıkabileceğinin işaretleri görülmek üzeredir. 

Dün de söyledim, bir kez daha söylüyorum; cari açıktaki dünyadaki ölçü, kırılgan olan nokta, 
hassas olan nokta, tehlikeli olan nokta, cari açığın gayri safî yurtiçi hâsılanın yüzde 4'ler seviyesi 
kritik eşiktir. Bakınız, şu anda bu eşik çok aşılmış ve şu anda cari açık, gayri safî yurtiçi hâsılanın 
yüzde 6,4'üne ulaşmıştır. Bu, çok hassas bir noktadır. Beğenilmeyen, 2002 yılındaki cari açık 1,5 mil
yar dolar. Bunun altını çizmek istiyorum. Dışticaret açığı, 2002 yılı sonunda 10 milyar dolar. Eğer, 
Sayın Babacan'm söylemiş olduğu gibi, altı yedi yıl daha cari açık yüksek bir şekilde devam edecek 
ise, bunun maliyeti, Türk ekonomisine, çok pahalı olacaktır; çünkü, gelen sıcakpara, Türkiye'den 
çıkışta çok büyük miktarda kazançlar alıp götürecek olan bir sıcakparadır ve bu gidecek olan paralar, 
Türk ekonomisinden, Türk Milletinin tasarruflarından yurt dışına çıkarılacak olan kaynaklardır. 

Şimdi, durum bu şekilde devam edecek olursa, Türk sanayicisinin, Türk ihracatçısının, 
KOBİ'lerin dünyayla rekabet etme şansının da her geçen gün azalacağını hep beraber göreceğiz; 
çünkü, 2002 yılında, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70 iken, 2005 yılı sonu itibariyle bu 
oran yüzde 63'ler seviyesine inmiştir ve bu şekilde gidecek olan bir temponun neticesinde, bu açık 
daha da büyüyecektir. 2005 yılında, 73 milyar dolarlık ara malı ve hammadde ithalatı yapılmıştır. 
Getirilen her birim ara malı, Türkiye'de bunu üreten bir sanayi tesisinin, bir KOBİ'nin, bir işlet
menin kapanması veya işçi çıkarması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
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Getirilen KDV indiriminin, tek başına, Türk sanayicisine ve ihracatçısına çok büyük bir katkı 
sağlayamayacağı da ortaya çıkmıştır. Yapılması gereken, istihdam üzerindeki yükün hafifletilmesidir, 
enerji maliyetlerinin indirilmesidir. Bir rakam vermek istiyorum: Türkiye, dünyadaki en pahalı ener
jiyi kullanmaktadır. Sadece Japonya -yüzde 13,9- birinci sırada, onun dışında, Türkiye, 9,8 sentle 
dünyanın en pahalı elektriğini kullanmaktadır ve yine, istihdam, işçi ücretleri üzerindeki işverenin 
payı yüzde 70'ler seviyesindedir. Bu oran, dünyada yüzde 25'tir. Bu iki maliyet, sanayicimizin, ih
racatçımızın belini kırmaktadır ve dünyayla rekabet etme şansını da ortadan kaldırmaktadır. 

Son rakam; ocak ayı içerisindeki sanayi üretiminin yüzde 4,6 düştüğü, bugün, Türkiye İstatis
tik Kurumu tarafından ilan edilmiştir. 

Durum böyle iken, ekonominin ayakta durabilmesi ve dünyayla rekabet edebilmesi açısından, 
sanayicimizin ve istihdamın üzerindeki bu yüklerin, mutlaka azaltılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bakınız, elimde bir rakam daha var; 2005 yılında Türkiye'deki ilk 1 000 şirketin kârlılık durum
larını ve cirolarını sizlere vermek istiyorum: İlk büyük 1 000 şirketin 250 adedi cirosunu yüzde 25 ar
tırmış, kârını da yüzde 19 artırmış; ilk 250'de hiçbir problem yok. İlk 250'nin -enflasyonun da yüzde 8 
olduğunu hesap edecek olursak, 2005 yılında- enflasyonun üzerinde, yüzde 10 civarında bir kân var ilk 
250 büyük şirketin. İkinci büyük 250 şirketin ciro artışı yüzde 16, kârlılığı yüzde 10; ikinci 250, başa 
baş; Ama, esas önemli olan üçüncü 250, ciro artışı yüzde 7, kârlılık artışı yüzde - 12. Üçüncü büyük 
250 şirket, 2005 yılında yüzde 12 zarar etmiş ve son 250'lik bölüm, Türkiye'de, yüzde 8 zarar etmiş 
değerli milletvekilleri. Şimdi, hep söyleniyor ya "makroekonomi son derece iyi." Bunu kim söylüyor; 
işte, Türkiye'nin kaymağını yiyen ilk 250 şirket, 2005 yılında, uygulanan bu ekonomik politikalar doğ
rultusunda cirosunu ve kârlılığını artırmış ve bunun içerisinde Türkiye'deki büyük bankacılar da var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Demek ki, Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalar, 

maalesef, toplumun çok geniş kesiminin mağduriyetine sebep olurken, çok küçük bir azınlık, bu uy
gulanan ekonomik politikalardan kârlı çıkmış. 

Şimdi, size, bunun ne kadar haklı olduğunu gösteren rakamlar vermek istiyorum: 2005 yılında 
Türkiye'de protesto edilen senet tutarı 2,1 katrilyon lira ve kapanan işyerleri sayısını da hepimiz çok 
yakından biliyoruz ve çok enteresandır, Türkiye'de, dışarıyla rekabet etmekte zorlanan sanayicimiz, 
ihracatçımız, yatırımcımız, artık, yatırımlarını yurt içinde değil, Bulgaristan, Romanya, Suriye, Öz
bekistan, Türkmenistan gibi, istihdam üzerindeki vergi yükünün, maliyetlerin ve enerji yükünün 
daha az olduğu ülkelere Türkiye'den kaçmaya başlamışlardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, teşekkürünüzü alayım. Konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerimi söylüyorum. 
Türkiye'deki kayıtdışı ekonomi korkunç oranda artmıştır. Uygulanan vergi politikalarının yan

lışlığı neticesinde dolaylı vergiler bugün yüzde 73 seviyelerine gelmiştir. Uygulanan bu politikalar
la, Türkiye'deki ekonominin daha iyiye gidebileceğine dair hiçbir işaret görülmemektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor, biraz sonra hepimizin destek
leriyle çıkacak olan bu kanunun, inşallah, ülkemize, milletimize ve ekonomimize katkılar sağ
lamasını temenni ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kandoğan. 
Sayın Kepenek, soru talebiniz mi var? 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Efendim, ben soru yöneltecektim. 
BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Aracılığınızla Sayın 

Bakanımıza şu soruyu yöneltmek istiyorum: 
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Şimdi, bildiğiniz gibi, dünyadaki son gelişmeler, özellikle Avrupa Birliğindeki gelişmeler, 
büyük şirketlerin birleşmesine ülkelerin karşı çıktığını gösteriyor. Örneğin, Fransızlar, İngilizler, 
Almanlar kendi büyük şirketlerinin yabancılar tarafından satın alınmasına ulusal politika olarak kar
şı çıkıyorlar. Bunun örneklerini tek tek sayabiliriz; ama, zamanınızı almamak için saymayacağım. 
Şimdi, Türkiye'de, bildiğim kadarıyla, bankacılık alanında, yabancı bankaların Türk bankalarını 
satın alması konusunda herhangi bir sermaye sınırlaması yok. Bu durumda, siz, hükümet olarak, 
büyük bankalarımızın yabancı bankalar tarafından satın alınmasına nasıl bakıyorsunuz? Bu ban
kaların tek tek veya topluca yabancı sermayenin eline geçmesini hükümet olarak nasıl karşılayacak
sınız? Bu konudaki hükümet politikasını öğrenmek istiyorum. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Sayın Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, çok kısa iki sorum olacak Sayın Bakana. 
Sayın Bakanım, İcra İflas Kanununun 206 ncı maddesi uyarınca dördüncü sırada yer alan dev

let alacağı sırasında bir değişiklik olmuş mudur, olacak mıdır? 
Son olarak; bu düzenlemenin faizdışı fazlaya katkısı nedir? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Kepenek'in sorusunu cevaplamak istiyorum: 
Şimdi, Avrupa Birliğinde ve diğer Batı ülkelerinde sermayenin kısıtlanması yok. Sermayenin kısıt-

lanmasıyla ilgili olarak bazı görüşler ileri sürülebilir; demokratik ülkelerdir, nitekim bizde de özelleş
tirmelerle ilgili birçok görüş ileri sürülebiliyor. Bunlar gayet normaldir; fakat, aslolan burada yürütülen 
politikalarda, efendim, ulusal bir bankayı dışarıdaki bir banka alabilir mi; alabilir. Nitekim, çok yakın
da görüldü, Avrupa Birliğinde, İtalya'da bir İtalyan bankasını bir yerli banka almak istedi, bir yabancı 
banka almak istedi. Hatta burada Merkez Bankası başkanıyla ilgili birtakım söylentiler çıktı, şu oldu, 
bu oldu; fakat, neticede, yabancı banka geldi aldı, hatta Avrupa Birliği de bu konuda tavır koydu. 
Dolayısıyla, şimdi, gazetelerde çıkan birtakım haberlerle, efendim, Amerika'da yabancı bir şirket gelip 
başka bir şirketi alamaz diye bir kaide yok; Avrupa Birliğinde de aynı şekilde. Bizde de, Türkiye'de de, 
efendim, şurasını yabancılar alamaz, burasını yerliler alır ancak, falan diye böyle bir kısıtlamamız yok. 

Hükümet politikasını ben açıklıyorum: Herhangi bir yabancı sermaye kısıtlamamız yoktur. 
Yerli sermayenin aldığı gibi yabancı sermaye de gelir alır. Özelleştirmelere de girerler veyahut da 
kendileri gelirler, anlaşmalar yaparlar. Bu, gayet açık olarak... Zaten, biz, açık bir politika takip 
ediyoruz. Bunu herkes biliyor. 

Bu konuyu tekrar belirtmeme vesile olduğu için, Sayın Kepenek'e de teşekkür ediyorum. 
Sayın Işık, tabiî, şimdi, devlet alacaklarının öne geçmesinden bazı şeyler oluyor. Devletin, şim

di, vergi alacakları var, TMSF de gitmiş el koymuş oraya, ondan dolayı bir paralar almış; ama, ben, 
devlet olarak demeliyim ki, kardeşim, benim alacağım vardı, önce benim bir alacağımı ver. Yani, 
bu, onu getiriyor. Tabiî, benim alınamayan vergileri almam dolayısıyla da vergi gelirlerimde artış 
olacak, tabiî ki, faizdışı fazlaya da müspet olarak etki edecektir. 

Sayın Işık'a da teşekkür ediyorum; çok kıymetli bir soru sordu. 
Sağ olun. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.04 

- 2 4 3 -



TBMM B:72 8 . 3 . 2006 O: 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.18 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

1078 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

BANKACILIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun; 
a) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 13.- Bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümler dikkate 

alınarak Kurulca belirlenecek esaslara uyulması ve Kuruma bildirilmesi kaydıyla yurt içinde şube 
açılması serbesttir." 

b) 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yet

kilerini, Kurulca tesis edilecek düzenleyici işlemler veya alınacak özel nitelikli kararlar ile kullanır." 
c) 106 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "tüm imtiyazlı alacaklılardan önce" ibaresin

den sonra gelmek üzere", ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kap
samındaki alacaklarından sonra" ibaresi eklenmiştir. 

d) 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "tüm imtiyazlı alacaklılar
dan önce" ibaresinden sonra gelmek üzere ", ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 
sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra" ibaresi eklenmiştir. 

e) 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 129.- Fon giderlerinin, Fon gelirleri ile karşılanması esastır. Fonun bütçe yılı, takvim yılıdır. 
Fon, bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynaklarını 

görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe kullanır. 
Fon mevcudunun kullanılış usul ve esasları ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin kullanıl

masına ilişkin diğer usul ve esaslar Fon tarafından hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. Fon gider
leri Fon kaynaklarından karşılanır. 

Fonun giderleri Fon Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, stratejik planlan ve performans hedefleri ile 
kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanan yıllık bütçeye göre yapılır." 

f) 134 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fık
radan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesin
de ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ay
rı cebri icra yoluyla satışlanndan elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak 
şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, 
donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçlan, kişilerin Devlete ve sos
yal güvenlik kuruluşlanna olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlan ile GSM imtiyaz sözleş
mesinden doğan Hazine payı borçlan ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve 
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kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. Bu hükme göre 
yapılan dağıtım sonrasında bakiye borç kalması; lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans 
ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gerekli olan 
ve kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullarca yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine 
engel teşkil etmez." 

"Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) 
numaralı fıkrası ile bu madde kapsamında olan ve sermayesinin % 50'sinden fazlasını temsil eden 
hisselere Fonun, Fon Bankasının veya Fon iştiraklerinin sahip olduğu şirketler, yönetim kurulları 
tarafından alacaklılarına ve borçlularına Fonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılacak ilam 
müteakiben düzenlenen bilançoları esas alınarak Fon Kurulu kararı ile İcra ve İflas Kanunu, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın tasfiye olunur. Bu şirketler Fonun yazılı bildirimi 
üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur. Tasfiye kararı aleyhine il
gililer tarafından açılacak davalar Fonun merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülür. 
Fon Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin iflas ve ihyası istenemez. Yapılan ilan 
neticesinde kayıt altına alınan alacaklar Fon tarafından bu Kanun, 6183 sayılı Kanun ve İcra ve İf
las Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı verilen 
şirketin alacaklılarına dağıtılır. Bu madde hükümlerine uygun olarak tasfiye olunan şirketlerin 
hâkim ortakları ve yöneticileri ile üçüncü şahıslar aleyhine açılan şahsi sorumluluk, iflas ve alacak 
davaları kanuni halef; ceza davaları kanuni müdahil sıfatıyla Fon tarafından devam ettirilir. Bu 
davalar sonucunda herhangi bir tahsilat yapılması halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tah
sil edilen meblağ düzenlenmiş sıra cetveline uygun olarak dağıtılır. Dağıtım sonrasında alacağını 
tamamen alamamış olan alacaklılara talepleri halinde şirketin tasfiye edildiğine ve dağıtılacak tas
fiye bakiyesi bulunmadığına dair bir belge verilir. Bu belge İcra ve İflas Kanununun 105 inci mad
desi hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alacaklılara sıra cetveline uygun olarak yapılacak dağıtım son
rası tasfiye bakiyesi kalması halinde bu bakiye şirket hissedarlarına hisseleri oranında ödenir. Tas
fiyenin usûl ve esasları Fon Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

g) 136 ncı maddesinin son cümlesinde yer alan "her türlü hak ve alacakların bedelinden," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kap
samındaki alacaklarından sonra gelmek üzere," ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kemal Kılıçdaroğlu, AK 
Parti Grubu adına Ahmet Yeni; şahısları adına, Ahmet Yeni, Fatih Arıkan, Haluk Koç ve Kemal 
Kılıçdaroğlu. 

AK Parti Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Yeni; buyurun. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; 1078 sıra sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 
inci maddesi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; malumlarınız olduğu üzere, ülkemizde ilki 2000 
yılı kasımı, ikincisi ise 2001 Şubatında vuku bulan iki ekonomik kriz, sonuçları itibariyle sadece 
fınans kesimiyle sınırlı kalmamış, eşzamanlı olarak ülke ekonomisinin bütününü etkilemiştir. 

Sistemin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulma gereğiyle de yapısal dönüşüm çalışmaları baş
latılarak, BDDK tarafından, bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı uygulamaya konulmuştur. 

Başbakanlık müfettişlerinin 26 banka üzerinde yaptığı ayrıntılı çalışma sonucunda, yaşanan bu 
bankacılık krizlerinin sebepleri ortaya konulmuş ve daha önceleri muhtelif zamanlarda görüşülmüş 
ve bugün görüşülmekte olan bankacılık kanunu tasarılarının her birine bu hususlar ışığında is
tikamet kazandırılmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi 
üzerinde ne gibi değişiklikler öngörülmektedir, dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
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19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 13 üncü maddesi, BDDK'nın talepleri 
çerçevesinde ve görüşmekte olduğumuz tasarının (a) bendinde "Bu Kanunda yer alan kurumsal 
yönetim hükümleri ile koruyucu hükümler dikkate alınarak Kurulca belirlenecek esaslara uyulması 
ve Kuruma bildirilmesi kaydıyla yurt içinde şube açılması serbesttir" şeklinde değiştirilmiştir, 

Yine, 5411 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki değişikliklerle 
de, görüşmekte olduğumuz tasarının (b) bendinde "Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkilerini, Kurulca tesis edilecek düzenleyici işlemler 
veya alınacak özel nitelikli kararlar ile kullanır" şeklinde öngörülmüştür ve adı geçen Kanunun 106 
ncı maddesinin beşinci fıkrasında da, 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde 
yapılan değişikliklerle, Bankacılık Kanununa göre faaliyet izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi 
Fona intikal eden bankalar hakkında iflas kararı verilmesi halinde, bankanın, iflas masası tarafından 
küllî icra yoluyla tasfiye edilmesi sonucunda, dağıtımında Fona tanınan imtiyazın önüne, sırayla, 
devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna tabi alacakların gelmesi öngörülmektedir. 

Yine, görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin (e) bendinde, 5411 sayılı Kanunun 129 un
cu maddesinde yapılan değişiklikle, 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Fonun, 
5018 sayılı Kanuna ekli 3 sayılı cetvelden ve dolayısıyla, merkezî bütçe kapsamındaki kuruluşlar 
arasından çıkarılması çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Yine, tasarının 1 inci maddesinin (f) bendinde, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin 
sekizinci fıkrasında yapılan değişikliklerle, Bankacılık Kanununa göre faaliyet izni kaldırılan ve 
yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile bankayla ilişkileri Kanunun 134 üncü maddesin
de tanımlanan gerçek ve tüzelkişilerin sahip oldukları varlıkların satışı neticesinde elde edilecek 
bedelden, öncelikle, 134 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre de, Fon Kurulu tarafından karar veril
mesi halinde, devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar ile 
GSM imtiyaz sözleşmelerinden doğan hazine payı alacaklarının öncelikle tahsili sağlanmaktadır. 

134 üncü maddenin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmesi suretiyle de, 
varlıklarının satılmasının akabinde şirketlerin tüzelkişiliklerinin devam etmesi; ancak, Fon alacak
larının tahsili anlamında herhangi bir değer taşımaması karşısında, bu şirketlerin tasfiye 
prosedürünü çabuklaştıracak ve hızlandıracak yeni düzenlemeler getirilmektedir. 

Yine, tasarının 1 inci maddesinin (g) bendindeyse, 5411 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin son 
bendinde yer alan "her türlü hak ve alacakların bedelinden" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Devletin 
ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı -Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında- Kanun 
kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere" ibaresinin eklenmesi, yine, öngörülmektedir. 

İktidarın gündemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demi ile halkın gündeminin aynı olmadığını söyleyen muhalefet milletvekillerine ve birkaç gündür 
de sürekli konuşan arkadaşlarımıza da sormak istiyorum: Bankaların insafına terk edilmiş kredi 
kartları mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi gerçekten halkımızın gündemi değil miydi?! 

MEHMET KARTAL (Van) - Kredi kartlarında faiz fazlalığı var. 
AHMET YENİ (Devamla) - Otuz yıldır düşürülemeyen enflasyon canavarını yok etmemiz, 

gerçekten, halkın gündemi değil miydi?! 
Bankalararası gecelik faizlerin yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 hatta yüzde 7 500'lerden 

bugünkü rakamlara düşürülmesi halkımızın gündemi değil miydi?! 
SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması halkımızın gündeminde değil miydi?! 
Yıllarca nerede biriktiği dahi bilinmeyen, bir yerlerde buharlaşmış durumdaki 15 katrilyona yakın 

zorunlu tasarruf ödemelerinin bugüne kadar ödenmemesi halkımızın gündeminde değil miydi?! 
Enflasyonun üzerinde maaş zamları, Meclise getirilen yasa tasarısıyla, polislerimize, memur

larımıza, öğretmenlerimize, din görevlilerimize "özel hizmet tazminatı" adı altında eködeme talep
leri gerçekten halkımızın gündeminde değil mi?! 
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Köylümüzün, çiftçimizin ahırındaki ineğini, öküzünü, traktörünü iktidarımız döneminde hac
zetmedik; bilakis, hacizlerden kurtarılması için borçlara af getirildi, anaparalar yapılandırıldı; on 
yılda onlara verilen destek 10 katrilyon, silinen borç faizi 2,7 katrilyondur. Vergi yükünü azaltmak 
halkımızın gündemi değil miydi?! İlaç fiyatlarındaki KDV'leri aşağı çekmek gerçekten halkımızın 
gündemi değil mi?! Yine, üç yılda, sadece faiz ödemelerinden 100 katrilyon tasarruf elde etmek, 
bizim, Meclisin ve halkımızın gündemi değil mi?! 

Biz, fakiri ve garibi çaresizlikleriyle baş başa bırakmadık. Üç yılda 3 katrilyonun üzerinde sos
yal yardımda bulunduk. Anayasada ifade edilen sosyal adalet kavramının gereği bu değil mi?! 
Yapamazsınız dediler; oysa, biz yine yapmaya devam ediyoruz. Hırsızların ve hortumculann bur
nundan fitil fitil getiriyoruz ve hortumculann hortumlarını kesmek bizim vazifemiz değil miydi?! 
Yine, millî geliri, iktidarımızın ilk üç yılında ikiye katladık, şimdiden sonra daha da artırmaya 
devam edeceğiz. 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) - Kimin geliri arttı?! 
AHMET YENİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu, bizim halkımızın gündemi değil mi? 

Daha ne sayalım sayın milletvekilleri; tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde, toplukonutta, özelleş
tirmede, dış politikada, sosyal yardımlarda, desteklerde, ekonomide, üretimde, verimlilikte, her şey
den önce, Mecliste var kıldığımız AK Parti farkını anlatmaya gerçekten zaman yetmemektedir. 

Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisiyle birlikte siyasî ve 
ekonomik istikrarın tesis edildiği, karşılıklı güven ortamının oluştuğu ülkemizde bugün bankacılık 
sektörünün ulaştığı nokta, şüphesiz ki, iktidarımız döneminde bankacılık ve fınans sektöründeki 
kanunî altyapının çağın gereklerine uygun olarak revize edilmesiyle mümkün olabilmiştir. Zamanın 
ve hizmet sektöründeki değişimlerin hızlı yaşandığı günümüzde, iktidar olarak, bunun altyapısını 
oluşturmuş olmakla birlikte, sektördeki çalışmalarımızı yeterli göremeyiz. İleride olası olumsuzluk
ların yaşanmaması noktasında da, gerekli önlemleri, dün olduğu gibi bugün de almak durumun
dayız. Gerekli gördüğümüz zamanlarda da bu çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yeni, devam edin. 
AHMET YENİ (Devamla) - Bu düşüncelerle, sözlerime son verirken, görüşülmekte olan 

tasarının hayırlı olmasını diliyor; Kadınlar Gününü kutlayarak, Yüce Heyetinizi bir kez daha say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim. 
Sayın Yeni, şahsınız adına konuşma talebiniz var, eğer konuşma talebiniz olmayacaksa, Sayın 

Kılıçdaroğlu'nun süresini birleştireceğim. 
AHMET YENİ (Samsun) - Tamam efendim; Sayın Kılıçdaroğlu buyursunlar. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Grup ve şahsınız adına taleplerinizi birleştirdim efendim. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, aslında Bankalar Kanununda yapılan 2 maddelik bir değişiklik; ama, bu 

değişikliğin temel amacı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun uygulamada karşılaştığı sorunları çöz
mek; bu arada, kamu alacaklarına, özellikle sosyal güvenlik alacaklanna öncelik sağlayan bir 
düzenleme. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan değerli hatip, Bankalar Kanunuyla ilgili önemli 
düzenlemeler yapıldığını belirtti; doğrudur. Bankalar Kanunu, uzun süredir çözüm bekleyen, sağ
lıklı işlemesi gereken bir kanundu; bu konuda önemli düzenlemeler yapıldı. Hatta, daha da ileriye 
gidildi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, özellikle batan bankalardan olan alacakların tahsili 
için, yine Parlamentonun ortak iradesiyle, yani, hem iktidar kanadının hem muhalefet kanadının oy
birliğiyle âdeta, çıkardığı kanunlarla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, alacakları tahsil etmesi 
yönünde eli oldukça güçlendirildi. 
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Değerli arkadaşlar, ama, yasaların çok iyi çıkması, yasaların eksik çıkması, yasalarda bazı boş
lukların olması, çoğu zaman beklentilerin altında ya da beklediğimiz ölçüde sonuca ulaşamamamız 
sonucunu da doğurabiliyor. Eğer, bürokrasi iyi çalışmazsa, bu konuda siyasal müdahaleler bürok
rasiyi yönlendirmezse, o zaman, daha sağlıklı sonuçları alabileceğimizi görüyoruz. 

Şimdi, bakın değerli arkadaşlar, Sayıştay Başkanlığı, 6.10.2005 tarihinde, yani, geçtiğimiz 
yılın sonunda, kendi genel kurulunda 2004 yılı Hazine işlemleri raporunu görüşüyor ve bu raporu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderiyor. 

Bizi izleyen değerli yurttaşlarımıza da hemen şu açıklamayı yapalım: Sayıştay, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetim yapan bir organ, bir anayasal organ. 

Şimdi, Sayıştay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun da hesaplarına bakıyor, Hazine işlem
lerini incelerken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Hazine işlemlerinin ne ölçüde bağdaştığını, ne 
ölçüde gereklerin yerine getirildiğini bu raporda belirtiyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu rapora göre, 2005 sonu itibariyle, Hazinenin, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonundan olan alacağı, 49 273 000 000 dolar. 49 milyar dolarlık bir alacağı, Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu alacak; çünkü, batan bankalara, batan bankaların içine, devlet, 49 milyar dolar 
bir para koymuş ve Parlamento da irâdesini, görevini yerine getirmiş Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna "49 273 000 000 dolan tahsil et, Hazineye olan borcunu öde" diyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, peki, öde diyor da ne oluyor? Yine, bu rapora göre "bugüne kadar -
yani, raporun Parlamentoya geldiği güne kadar- 49 milyar ABD Dolarına, alacak, ulaşmıştır" diyor. 
Bunun, 16,5 milyar dolarlık kısmı vadesi geçmiş alacaklardır. Yani, Hazinenin öngördüğü sürede 
iadesi yapılmayan vadesi geçmiş alacaklardır. Bugüne kadar yapılan tahsilat ise yaklaşık 2 milyar 
ABD Dolarıyla sınırlı kalmıştır. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Hangi tarih?.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Raporun Parlamentoya geldiği tarih. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Tarih hangisi?.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Evet, onu da söyledim ben; herhalde siz duymadınız; 

ama, yine onu söyleyeyim, 6.10.2005 tarihi itibariyle. 
Şimdi, değerli arkadaşlar, 49 milyar dolarlık bir hazine alacağı var, ödenen para miktarı 2 mil

yar dolar. Elbette, bu süre içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu çalıştı, belli satışları gerçekleştir
di, bir miktar daha para ödedi; ama, bu paranın 49 milyar dolarlık bir alacağı kapatma şansı yok. 
2014'e kadar yapılan bir programlama var. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yapacağı tahsilatla 
ilgili bir hesaplama var; ama, bunun da çok yetersiz kaldığı görünüyor. 

Şimdi, bakın, Sayıştay Başkanlığı ne diyor değerli arkadaşlar; Sayıştay Başkanlığı diyor ki: 
"Hazine Müsteşarlığınca, bugüne kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun elindeki varlıkların 
çözümlenmesinden elde ettiği veya edeceği gelir ile Hazineye olan yükümlülüğünü ne oranda 
yerine getirdiği veya getirebileceğine yönelik bir analiz çalışması yapılmamıştır." Kim söylüyor 
bunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kurum söylüyor. Kime söylüyor; Par
lamentoya diyor ki: "Hazine Müsteşarlığı, gerekli çözümlemeyi, sağlıklı analizi bugüne kadar yap
mamıştır." Peki, bu rapordan sonra yaptı mı, hayır, bu rapordan sonra da yapmadı. 

Geliyorum başka bir konuya arkadaşlar. Şimdi, bir de niyet mektupları var. Türkiye'nin IMF'ye, 
Sayın Ali Babacan ile Sayın Merkez Bankası Başkanının imzalayıp verdiği niyet mektupları var. Bakın, 
o niyet mektuplarında da ne deniyor değerli arkadaşlar, 15 Temmuz 2004 tarihli niyet mektubu: "Hazine 
Müsteşarlığının, bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasının finansmanı çerçevesinde TMSF'den 
olan alacaklarının 2004 sonuna kadar çözüme kavuşturulması konusundaki planımız hedeflendiği gibi 
ilerlemektedir." Peki, değerli arkadaşlar, neyi hedeflediler; alacağın tahsili. Alacak ne kadardı; 49 mil
yar dolar. Ne kadarı tahsil edildi; 2 milyar dolar, belki de,5 milyar dolar olabilir; son rakamı 
bilemiyorum veya belli bir rakama ulaşmıştır. Peki, 2004 sonuna kadar öngördükleri şekilde gerçekleş
me oldu mu; gerçekleşme olmadı. Peki, sonra ne diyor IMF'ye verilen niyet mektuplarında; "biz bu 
sorunu en kısa sürede çözümleyeceğiz" diyorlar. En kısa sürede ne çözümlenecek; en kısa sürede bu 
alacakların üzerine devletin bir bardak su içmesiyle bu sorun çözülmüş olacak. Bunu nerede söylüyor 
hükümet; bunu hükümet, IMF'ye verdiği niyet mektuplarında söylüyor ve bu taahhüdü yerine getiriyor. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, TMSF'den olan alacakların Hazine tarafından sağlıklı denetlen
mediğini, sağlıklı gözetlenmediğini ve bu konuda çok ciddî olumsuz bir yapılanmanın olduğunu 
Sayıştay söylüyor. Ben, yine bu rapordan bir bölüm daha okuyorum izninizle: "Bugüne kadar, 
TMSF'nin, ikraz anlaşmalarından gelen bu yükümlülüğe yeteri kadar uyup uymadığını güvence al
tına alacak kontrol mekanizmaları da Hazine Müsteşarlığınca kurulup işletilmemiştir. Ayrıca, 
Hazine Müsteşarlığı, 4749 sayılı Yasadan gelen denetim yetkisini TMSF'den olan alacakları 
dolayısıyla kullanmamıştır." 

Peki, değerli arkadaşlar, sizler, iktidar kanadından değerli milletvekilleri, acaba, Hazine Müs
teşarlığına, TMSF ile ilgili denetim yetkinizi niye kullanmıyorsunuz diye bir soru sordunuz mu? 
Hani, siz demiyor muydunuz "efendim, biz yetimin hakkım koruyacağız, fakir fukaranın hakkını 
koruyacağız, tüyü bitmemiş yetimin hakkını hortumlayanlardan hesap soracağız." Sayın Çiçek, 
gelip, burada "efendim, biz bu konuda çalışma yapıyoruz" demedi mi?! Peki, nerede bu çalışmalar?! 
Bu çalışmalar yok. Bu çalışmaların olmadığını kim söylüyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetim yapan Sayıştay Başkanlığı söylüyor. 

Değerli arkadaşlar, sadece bu kadar mı; hayır, bu kadar değil. Sayıştay Başkanlığı ayrıca şunu 
söylüyor değerli arkadaşlar: "TMSF'nin elindeki aktiflerin çözümlenmesi süreci tüm hızıyla sürer
ken, hazineye olan borçlarının silinmesi seçeneğinin zamanlaması uygun görülmemektedir. Yani, 
IMF'ye verilen niyet mektubuyla "biz, bu alacakları sileceğiz diye taahhüt edilmesi uygun değildir" 
diyor. Neden uygun değildir diyor; adamlar kaçacaklar, siz, zaten, sileceğinizi baştan itiraf ediyor
sunuz; baştan "biz bu alacağı sileceğiz" diye IMF'ye taahhütte bulunursanız, karşıdaki adam da bu 
parayı ödemez. Kim söylüyor bunu; Sayıştay söylüyor yine. Peki, niye, biz o mektubu imzalayıp 
verdik; çünkü, birtakım güçlerin baskısı altında, bu hükümet, IMF'ye o taahhüdü yapmak zorunda 
kalıyor. Eğer, o baskı altında hükümet kalmazsa, bu taahhütte bulunamaz. Siz demiyor muydunuz 
"biz, IMF'ye karşıyız", seçim meydanlarında "IMF'nin taahhütlerini yerine getirmeyeceğiz" diye?! 
Şimdi geldiniz, Adalet ve Kalkınma Partisi, IMF'nin tutsağı konumuna geldi. Adalet ve Kalkınma 
Partisi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alma konusunda IMF'den talimat alıyor. Oysa, talimat 
alacağı yer Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıdır. 

Sadece bu mu; bakın, bu raporda bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlar: "TMSF'nin, 
hazineye aktarması gereken malî kaynaklann doğru ve zamanında aktarılmasını teminen bir 
denetim mekanizması kurulmalıdır" diyor. Peki, kuruldu mu böyle bir denetim mekanizması; hayır. 
Peki, niçin kurulmadı; ona da hayır, onun da yanıtı yok. Kurulmamasının nedeni, TMSF'nin 
birilerinin üzerine gitmemesi için, hükümetin üzerindeki baskıdır. Hazine Müsteşarlığı, IMF'nin 
sözünü dinlemeyip de, Parlamentonun sözünü dinleseydi, herhalde, bu alacakların tahsili konusun
da çok daha etkin bir çaba içinde olabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, size bir şey daha söyleyeyim. Sayın Çiçek burada dedi ki, muhalefet 
kanadına dönerek: "Siz, acaba, kredi kartları sorununu çözdük; bu, halkın gündeminde değil miy
di?" Daha pek çok örnek verdi ve bunların halkın gündeminde olup olmadığını sordu. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Çiçek değil, Sayın Yeni. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Yeni, affedersiniz, Sayın Yeni söyledi. 
Şimdi, birinci nokta şu: Kredi kartları konusunda, acaba, iktidar kanadı olumsuz oy mu verdi; 

hayır. Kredi kartları konusunda, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi belli bir uz
laşma sağlamadı mı; sağladı. Uzlaşmaya zorlayan parti Cumhuriyet Halk Partisi değil miydi, daha 
düşük bir faiz oranı uygulansın diyen; Cumhuriyet Halk Partisiydi. 

AHMET YENİ (Samsun) - İktidar biziz iktidar. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - İktidar sizsiniz elbette Sayın Yeni; biz, siz iktidar 

değilsiniz demedik. Siz, IMF'ye karşı iktidar değilsiniz; sorununuz da orada zaten. Eğer, IMF'ye 
karşı da aynı iktidar dirayetini gösterebilseniz biz sizi alkışlayacağız; ama, siz, IMF'ye gelince el 
pençe divan duruyorsunuz... 

AHMET YENİ (Samsun) - 25 milyar dolar azalttık dış borcu. 
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KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - ...her talimatını yerine getiriyorsunuz. 
AHMET YENİ (Samsun) - Dış borcu düşürdük. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, siz, bir şey daha söyleyeyim... 
ALİM TUNÇ (Uşak) - IMF'ye muhtaç edenlere söyleseniz... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bak, ne kadar güzel söyledi: "IMF'ye muhtaç eden

lere siz şikâyet edin." Bu halkı IMF'ye muhtaç edenleri... Evet, bu halkı IMF'ye muhtaç edenler bu 
Parlamentonun dışında kaldılar; ama, sizler, aynı politikayı, hiç şaşmaksızm ve ödün vermeksizin 
aynen devam ettiriyorsunuz. 

Bağ-Kur, SSK'yla ilgili de dediniz gündemdedir diye, doğrudur; ama, Bağ-Kur ve SSK'da... 
AHMET YENİ (Samsun) - Nereden nereye... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, Sayın Yeni, çok kısa bir süre içinde tekrar bir 

kanun değişikliği getireceksiniz; çünkü, siz, yine, IMF'nin talimatıyla yaptınız onu. IMF dedi ki: 
100 000 YTL'nin üstünde olanı ayrı, altında olanı ayrı uygulayın. Siz, diyor musunuz acaba, böyle 
bir af kanunu olabilir mi?! Bakın, yakında yeni değişiklikler getireceksiniz. 

Biz, sadece, size şunu söylüyoruz değerli milletvekilleri: Halkın gündemindeydi, çözdünüz, 
güzel yaptınız, teşekkür ediyoruz. Peki, değerli arkadaşlar, bu İhlaszedelerin sorununu niye çöz
müyorsunuz, bu insanlar halk değil mi?! Peki, bonozedelerin sorununu niye çözmüyorsunuz; bu in
sanlar bu ülkede yaşamıyor mu, halk değil mi bunlar?! Peki, İmarzedelerin sorununu niye 
çözemiyorsunuz, bu insanlar halk değil mi?! Onlara IMF dayattığı için çözmüyorsunuz, birileri de 
sizinle aynı siyasal paralelde düşündüğü için çözmüyorsunuz. Oysa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını 
çözmek, bir siyasal iktidarın tutarlı, devamlı, sağlam bir politikası olması gerekir. 

Biz, bir önerge vereceğiz. Biraz sonra o önergeyle ilgili olarak da AKP'nin maskesini 
göreceğiz, gerçek yüzünü göreceğiz. 

AHMET YENİ (Samsun)- AK Partinin maskesi yok. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti Halkı, AKP'nin gerçekten de 

birilerinin yanında mı, yoksa, halkın yanında mı, onu göreceğiz. 
Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Sayın milletvekilleri, konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Tütüncü'nün soru talebi var. 
Buyurun Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanımıza, aracılığınız

la, iki sorum var. 
Birinci sorum, bankaların ve özel sektörün, özellikle son bir yıl içinde çok büyük oranda yabancı 

kredi aldığı, dışborç yaptığı biliniyor. Bizim elimizdeki verilere göre, 2005 Haziran sonu itibariyle bun
ların toplamı 34,5 milyar dolar oldu. Acaba, 2005 yılı sonu itibariyle bu rakam kaçtır; yani, banka artı 
özel sektörün dışborç toplamı, 2005 yılı sonu itibariyle, kaç milyar dolar olmuştur? Dolar fiyatındaki 
yüzde 1 artışın, acaba bu dışborç toplamındaki kur riskini ne kadar artırdığına dair bir hesap yapılmış 
mıdır; yapılmışsa nedir? Son derece kritik bir döneme giriyor Türkiye; birinci sorum bu. 

İkinci sorum ise; bankacılıkta yoğunlaşma artıyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Aktif 
toplam itibariyle, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankasının, yani 
bu beş bankanın aktif toplam itibariyle sistemdeki payı yüzde 61'e çıkmış durumda. Türkiye, geçmiş 
yıllarda, bu yoğunlaşmaya karşı ve yoğunlaşmadan sakınan bir politika izledi. Şimdi, bu durum kar
şısında, acaba nasıl bir politika düşünülüyor bankacılık sisteminde? Bu yoğunlaşma, acaba Tür
kiye'nin yaranna mı olacak, zararına mı olacak? Zararına olacaksa yararlı hale getirmek için nasıl bir 
politika düşünülmektedir? Az önce söylediğim bu yüzde 61 oranı, beş yıl önce yüzde 48'di; böylece, 
çok kısa sürede çok büyük bir yoğunlaşma yaşandı. Bu konuda Sayın Bakandan yanıt rica edeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tütüncü. 
Sayın Bakanım, buyurun efendim. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Tütüncü'ye, önce teşekkür ediyorum. Bankalarla ilgili sormuş olduğu, bu dışandan al

dığı krediler, yıllar itibariyle bunların artış seyri nedir, bunlar şu anda benim elimde yok tabiî, bu 
rakamlar. Biz, Sayın Tütüncü'ye, onu yazılı olarak, soralım; ama, BDDK'dan da her zaman bunlar 
alınır; çünkü, yayınlanıyor bunlar, yayın halinde, bankaların kredileri, iç kredileri, dış kredileri, 
bunların hepsi yayınlanıyor. Onu kendisine biz bildirelim. 

İkinci soru, bankacılıkta yoğunluk artıyor meselesini, ben, biraz daha geniş ele almak istiyorum. 
Şimdi, bizim, Türkiye'deki bankacılık... Son zamanlarda yaşanan kriz bankacılık krizi oldu 

bizde, 2000, 2001 krizinde. Bankacılığın yapısı çok zayıf, çok çürüktü ve sonradan, arka arkaya 
yapılan reformlar, bankacılıkta yaptığımız reformlar, bankacılığı daha kuvvetli hale getirdi. Eskiden 
Türkiye'de öyle şeyler oldu ki -çok affedersiniz- önüne gelen banka açtı; yani, bu, banka açmaya 
ehil mi, şartları taşıyor mu taşımıyor mu... Bir ülkede fınans sektörü çok önemli. Eğer fınans sek
törü kuvvetli olmazsa, o ülkenin ekonomisinin önemli bir ayağı kötü demektir, çürük demektir. 

Şimdi, onun arkasından, biliyorsunuz, bizden önce BDDK da kuruldu; yani, artık, tamamen 
bağımsız kuruluşlar, bankacılığı devamlı surette takip ediyor. Bu, Türkiye için fevkalade önemli bir 
husus. Sonra, bankaların o eski dönemde, mesela, açık pozisyonları fazlaydı. Bunlar takip edilmedi. 
Hatta, hatta, öyle şey... Bunu açıkça yaşadık, almış, bankayı kurmuş, milletten boyuna mevduat 
topluyor, bu mevduatı kaydına yazmıyor. İmar Bankasında yaşadık. Topluyor, herkes, banka diye 
şubelerine akın akın geliyor, tak tak yazıyorlar, bilgisayara giriyorlar falan; meğerse, kayda gir
memiş adamlar. Bunlar hiç incelenmedi mi; bunlar hiç bilinmiyor mu; yani, o eski iktidarlar değişip 
de bizim iktidar gelene kadar buna dokunan bile olmadı. Bu derece kontrolden çıkmış ve yapısı fev
kalade kötü, çürük bir fınans yapısı vardı. Şimdi, Türkiye, tabiî, öyle değil. Türkiye, bir defa, finans 
sektörünü kuvvetli bir hale getirdi ve bir de yakından takip edilir hale geldi. Sonra, biz, buradan öy
le kanunlar çıkardık ki, dışarıda, piyasalarda söylüyorlar, artık Türkiye'de bankacılara kız verilmez 
diyorlar. Neden; ondan da sorumlu, bundan da sorumlu, bunu yapmazsa şu kadar ceza var, bunu 
yapmazsa bu kadar ceza var... Bu konuda oldukça ağır cezalar da, hükümler de getirildi. 

Bu, işin bir tarafı; diğer tarafı, bankacılığa baktığınız zaman, Türkiye'de, diğer ülkelerle kıyaslar
sak. .. Diğer ülkelerle, kimlerle mesela; Avrupa Birliği üyesi olmuş ülkelerle -bundan sonra bizim 
kıyaslamamız öyle olması lazım- kıyasladığımız zaman, Türkiye'deki bankacılık sektörü daha, henüz, 
çok zayıf. Neden; şimdi, bizim bankaların tamamını topla, aktif büyüklüğünün tamamını topla -geçen 
gün, bir gazete de yayımlanmıştı- Avrupa'daki bir banka büyüklüğü kadar değil. Türkiye'nin toplam 
bankacılığının aktif büyüklüğü Avrupa'daki önemli bankaların birisi kadar değil, onun yansı kadar. 
Yani, bir banka, Türkiye'nin 2 misli, 3 misli aktif büyüklüğüne sahip. Dolayısıyla, Türkiye'deki, şim
di... Gayri safi millî hâsılaya göre oranına baktığımız zaman, daha, Türkiye'de, gayri safî millî 
hâsılanın, bankaların aktif büyüklüğü yüzde 75, yeni, yüzde 75'e çıktı. Şimdi, geldiğimiz günden beri, 
hem mevduatlar artıyor bankalarda hem krediler artıyor hem de aktif büyüklükleri artıyor bankaların 
ve hızlı bir gelişme var; fakat, her şeye rağmen, daha henüz yüzde 75; yani, 70-75. 

Bir yabancı ülkeye baktığımız zaman, oradaki ülkenin bankalarının aktif büyüklüğü, gayri safî 
millî hâsılasının 2 katı, 3 katı, yüzde 200, yüzde 300 büyüklüğü. Bu, bize bir şey gösteriyor; demek 
ki, Türkiye'nin bankacılıkta daha çok yol alması gerekiyor; ama, sağlam yapıda, sağlam temellerde yol 
alması gerekiyor ve bizim bazı bankalann, işte, Akbank olsun, Garanti Bankası olsun, İş Bankası ol
sun, Ziraat Bankası olsun, büyüklükleri hakikaten bize gurur veriyor; ama, diğer ülkelerle kıyas
ladığımızda, o kadar değiliz, yani, çok daha düşüklerdeyiz. Bu yoğunlaşmaların bizi fazla da ürküt
memesi lazım. Dediğim gibi, Türkiye'de, şimdi, bazı bankalara ortaklık yapan bankalar var. Mesela 
Fortis geldi, mesela GE geldi, mesela diğerleri geldi. Onlara bakın; onların, şimdi, bir tanesinin aktif 
büyüklüğü bizim Türkiye'nin birkaç misli ve böyle olunca ve onlar da girince bu finans sektörüne, 
bankacılığa girince, burada, artık bu yoğunlaşmaların, bizi çok fazla tereddütlere veya endişelere 
sürüklememesi icap ediyor. Göreceksiniz; İş Bankası da, Akbank da, diğer bankalarımız da, hem ak
tif büyüklükleri bakımından hem de diğer büyüklükleri bakımından -kredi olsun, mevduat olsun, diğer 
özkaynaklar olsun- artışlar çok hızlı olacaktır Türkiye'de, çok fazla olacaktır. Bu, Türkiye'nin, tabiî, 
tamamen, ekonomisinin istikrarına bağlı bir husustur, ekonomisinin güvenilirliğine bağlı bir husustur. 
Biz ekonomiyi güvenilir ve istikrarlı kıldığımız müddetçe, bu büyümelere hep birlikte şahit olacağız. 
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Ben, Sayın Tütüncü'ye, önemli bir noktaya temas ettiği için teşekkür ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, girdiğinizi gördüm; ama, şu anda, soru-cevap işlemi için 

verilen süre tamamlandı, kusura bakmayın. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına 

göre okutup, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 
inci maddesinin (f) fıkrası ile 134 üncü maddenin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 
fıkranın ilk cümlesinde yer alan "bu madde kapsamında olan ve sermayesinin" ibaresinin, "bu mad
de kapsamında olan şirketler ile sermayesinin" şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan "Bu şirketler 
Fonun yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur." 
ibaresinin "Tasfiyeye ilişkin Fon Kurulu kararı şirketin infisah ettirilmesi anlamında olup, bu şirket
ler Fonun yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur." 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Ahmet Yeni Şevket Orhan 
İstanbul Samsun Bursa 

Alaettin Güven Muharrem Karslı 
Kütahya İstanbul 

BAŞKAN - Şimdi, ikinci önergeyi okutup, işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 1078 sıra sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki bendin (b) bendi olarak eklenmesini ve müteakip 
bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Ali Kemal Kumkumoğlu Bülent Baratalı 
Trabzon İstanbul İzmir 

Enis Tütüncü Kemal Kılıçdaroğlu Ali Kemal Deveciler 
Tekirdağ İstanbul Balıkesir 

Güldal Okuducu Osman Kaptan Mustafa Özyürek 
İstanbul Antalya Mersin 

Kemal Sağ Gürol Ergin Hasan Aydın 
Adana Muğla İstanbul 

Mehmet Yıldırım 
Kastamanonu 

"b) 20 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 
12.5.2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca 

genel hükümlere göre tasfiye edilmekte olan özel finans kurumlarının tasfiyesi fon tarafından 
yürütülür. Genel hükümlere göre atanmış olan tasfiye memurlarının görevi bu fıkra hükmünün 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sona erer. Özel Finans Kurumlarının iradî tasfiyesine kaldığı yer
den Fon tarafından devam edilir. Tasfiye kapsamındaki alacakların tasfiye kapsamındaki borçları 
karşılayacak olmaması halinde aradaki fark özel finans kurumunun yönetim ve denetimini doğ
rudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklardan tahsil edilir. 

Fon söz konusu özel finans kurumlarının tasfiyesine ilişkin olarak bu kanun ve diğer kanun
ların kendisine vermiş olduğu görev ve yetkilere sahiptir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Kılıçdaroğlu. 
Süreniz 5 dakika. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, ülkemizde, insanların önemli bir kısmı, faiz geliri elde etmemek için, 

paralarını, faiz geliri elde etmeyecek fınans kurumlarına yatırıyorlar ve karşılığında kâr payı alıyor
lar. Bu kuruluşlardan birisi de İhlas Finans. Yaklaşık 800 000 000 dolar bu kurumda gitti. Şimdi, 
eğer insanların düşüncelerine, onların dünya görüşlerine, onların manevî dünyalarına itibar ediyor
sak, bu insanların faiz değil de kâr payı almak için paralarını bir fınans kurumunda değerlendir
melerini de normal karşılamamız gerekiyor. Yasal altyapımız var, herhangi bir sorunumuz yok; 
ama, bu kurum battı. Binlerce insan şu anda mağdur, binlerce insan mağdur. 

Bakın, 12 Şubat 2001 tarihli belge, bu kurumun belgesi. "Mudilerimizin alacakları son kuruşuna 
kadar ödenecektir" diyor. 12 Şubat 2001... Geçiyoruz, bir süre ortalık yatışıyor, sıra geliyor bunun 
genel kuruluna. 2-4 Ağustos 2001 tarihli Genel Kurul, İhlas Finans Kurumu Anonim Şirketinin Genel 
Kurulu şu karara varıyor: "Kurum borçlarının tamamı beş yıl içinde ödenerek tasfiye tamamlanacak
tır." 2001, 2006... Tamamlandı mı; hayır. 800 000 000 dolar... Binlerce vatandaş perişan vaziyette. 

Geliyoruz Bakanlığın yaptığı denetime. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir denetim yapıyor. 
Müfettişin vermiş olduğu 3.12.2004 tarihli ve 8 sayılı rapor. O raporda da şu söyleniyor değerli ar
kadaşlar: Kurum borçlarının ödenmesi işlemi 2010 tarihine kadar erteleniyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, siz, hep diyorsunuz ya; yahu, şu CHP hep muhalefet ediyor, hiç 
çözüm önermiyor; ne biçim, bu, muhalefet partisi?! Şimdi, biz, size bir çözüm öneriyoruz ve 
diyoruz ki, gelin, bu insanları kurtaralım. Bu insanların kurtarılış yolu da, Tasarruf Mevduatı Sigor
ta Fonu bu olaya el koysun. İmar Bankasına nasıl el koyduysa, Egebanka nasıl el koyduysa, diğer 
benzerleri gibi -bu da bir finans kurumu- buna da el koysun, 5020 sayılı Yasayı bunlar için de uy-
gulasın. Öyle, birilerinin Amerika'ya kaçmasına da izin vermesin. Değil mi arkadaşlar?! Değil mi 
Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekilleri?! 

Şimdi, siz, buna "evet" diyecek misiniz? "Evet" derseniz, biz, sizin, hem dünya görüşünüze 
hem IMF'ye karşı da yeri geldiğinde durabileceğinize hem de tüyü bitmemiş yetimin hakkını da 
koruyabileceğinize inanacağız. Eğer, burada "hayır" derseniz, siz, o insanlara verdiğiniz sözü tut
muyorsunuz demektir. 

Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanacağınızı umuyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.07 

- 2 5 3 -



TBMM B:72 8 .3 .2006 0 : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.20 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

1078 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasannın 1 inci maddesi üzerinde verilen ilk önergenin oylamasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.21 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Bir
leşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

1078 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 1 inci maddesi üzerinde verilen ilk önergenin oylamasında karar yetersayısı 

bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir; karar yetersayısı vardır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 

inci maddesinin (f) fıkrası ile 134 üncü maddenin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 
fıkranın ilk cümlesinde yer alan "bu madde kapsamında olan ve sermayesinin" ibaresinin "bu mad
de kapsamında olan şirketler ile sermayesinin" şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan "Bu şirketler 
Fonun yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur." 
ibaresinin "Tasfiyeye ilişkin Fon Kurulu karan şirketin infisah ettirilmesi anlamında olup, bu şirket
ler Fonun yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur." 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe: 
Fıkra kapsamındaki şirketlerin kapsamının netleştirilmesi ve tasfiye sürecine hukukî belirlilik 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul edilen önerge istikametinde 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, 2 nci madde üzerinde iki tane geçici madde vardır. Madde 2, geçici mad
de 24'ü okutuyorum: 

MADDE 2.- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 24.- Banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mevduat 

tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mevduat tutan arasında bir fark bulunması nedeniyle bu mad
denin yayımı tarihinden önce haklarında Fon tarafından takibat başlatılmış kişilerin ve bankaların 
(iflas karan verilmiş olanlar dahil), Fona olan borçlarından dolayı bu Kanun hükümlerine göre ceb
ri icra yoluyla varlıklannın satışından elde edilen bedelin, bu Kanunun 134 üncü maddesinin 
sekizinci fıkrası uyannca yapılan garameten dağıtımı sonrasında Fon payına düşen kısmı, 
yukarıdaki nedene dayanılarak Fon tarafından haklannda takibat başlatılmış kişilerin ve bankanın 
Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlanna olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarına ödenmek 
üzere bir hesapta toplanır. Bankanın ve bu madde kapsamındaki kişilerin, Devlete ve sosyal güven
lik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarının ödenmesinden sonra kalan tutar, 
Fon alacağına mahsup edilir. Bu madde hükmü, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan 
satışlar için de uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, AK Parti Grubu adına, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Halil 
Aydoğan; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 1078 sıra sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 
nci maddesi hakkında, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Mec
lisi ve halkımızı saygılanmla selamlıyorum. 

Bu maddeyle, 5411 sayılı Kanuna geçici 24 üncü ve 25 inci maddeler eklenmektedir. Getirilen 
geçici 24 üncü maddeyle, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi mevduat 
tutarı ile fon tarafından tespit edilen mevduat tutan arasında bir fark bulunması halinde, banka, ban
ka hâkim ortakları ve bunlarla ortak hareket etmesi nedeniyle fon tarafından haklarında takibat baş
latılmış kişilerin Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde başlatılan ceb
ri icra takibi sürecinde mal varlıklannın paraya çevrilmesiyle elde edilecek tutarlann aynı maddede 
yer alan garameten dağıtımı sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna düşen kısmının bir 
hesapta toplanması ve bu hesaptan sırasıyla devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlannm bu kişilerden 
olar* ve 6183 sayılı Kanun kapsamında bulunan alacaklannın tahsili için ödemede bulunulması 
yönünde düzenleme yapılmaktadır. 

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte, devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacaklarının 
önemli ölçüde tahsili ve yapılan bu tahsilatla birlikte kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. 

Fon tarafından gerçekleştirilecek satışlarda uygulanacak Katma Değer Vergisi istisnasına 
yönelik açıklama getirilmektedir. Fonun 5411 sayılı Kanuna göre faaliyet izni kaldırılan, yönetim 
ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile bankayla ilişkileri kanunun 134 üncü maddesinde tanım
lanan gerçek ve tüzelkişilerin sahip oldukları varlıkların satışı neticesinde elde edilecek bedelin 
dağıtımı sırası değiştirilmektedir. Satış bedelinin alacaklılara dağıtılmasına ilişkin yapılan bu 
değişiklikler, usul hükmü olduğundan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilmiş, 
ancak, bedeli alacaklılara dağıtımı yapılmamış satışlar ile henüz ilan aşamasında olan satışlara da 
uygulanması gerekmektedir. Bu kanunda, Bankacılık Kanununda yapılan değişiklikler ile satış 
bedelinden Fon lehine ayrılacak tutar değiştiğinden, Katma Değer Vergisi istisnasının uygulanacağı 
tutar da değişmektedir. Vergi güvenliği sağlanması açısından ve yapılan değişikliğin satış bedelinin 
alacaklılar arasında dağıtımı açısından yapıldığı dikkate alındığında, Katma Değer Vergisi istisnası 
uygulanacak mevcut tutarın değiştirilmemesi, bu değişiklik öncesi yapılmış işlemler açısından 
zorunluluk arz etmektedir. 
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İşte, getirilen düzenlemeyle, Fon tarafından satış ilanı verilmiş, satışı gerçekleşmiş, ancak, 
ihale bedelinin alacaklılara dağıtımı sonuçlanmamış satışlar ile 31.12.2006 tarihine kadar ilan 
edilecek satışlarda söz konusu Katma Değer Vergisi istisnalarının aynen muhafaza edilmesi sağlan
makta, bu ise Anayasamızla güvence altına alman vergi güvenliği ilkesine tamamen uygun bir 
düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şimdi de, biraz önce, muhalefet milletvekilimiz Kemal Bey tarafından hazinenin TMSF'den 
alacaklarıyla ilgili olarak yapılan bir açıklamayı, daha iyi anlaşılması açısından takdirlerinize arz et
mek istiyorum. 

Hazinenin TMSF'den alacakları ile TMSF'nin batan bankaların hâkim ortakları ve diğer şirket
lerden ve kişilerden alacakları birbirine karıştırılmaktadır. Teorik olarak, hazinenin TMSF'den 
alacaklarının silinmesi, TMSF'nin alacaklarından vazgeçmesi, tahsil etmemesi anlamını 
taşımamaktadır; bunun, IMF'yle de herhangi bir ilişkisi de yoktur. TMSF, her halükârda, borçlular 
hakkında bütün hukukî süreci sonuna kadar sürdürecektir. 

Sayın Başkan, sözlerime son verirken, sizi, Yüce Meclisi ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydoğan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili, Grup Başkanvekili Sayın Süleyman 

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

değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan Bankacılık Yasasında değişiklik öngören 
kanun tasarısının 2 nci maddesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere 
huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, tasarı, tümü itibariyle, Anavatan Partisi Grubu olarak destek
lediğimiz bir tasarı. Sonuç itibariyle, sıra cetvelini yeniden düzenleyen, devletin alacaklarını, yani 
vergi alacaklarını ve sosyal güvenlik alacaklarını sıra cetvelinde ön sıraya getiren bir tasarı; teknik 
itibariyle de, kanun itibariyle de desteklediğimiz bir tasarı. Söz alışımın sebebi, biraz önce, Sayın 
Bakanımın açıklamasıdır. Sayın Bakanım, Türkiye'deki bankaların, hakikaten, büyüklük olarak Av-
rupa'daki bir bankaya dahi kavuşmadığını ifade ettiler; doğrudur. 

Değerli arkadaşlar, bir banka nasıl büyür; halkın tasarruflarıyla büyür. Kim tasarruf eder; orta 
direk tasarruf eder. Yani, orta direk dediğimiz kesim, tarifi şu: Kişi, kişiler, kendi ihtiyaçlarını, sos
yal ihtiyaçlarını, normal ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, gelirlerinin bir kısmını tasarruf eden 
kişiye orta sınıf, ortadirek denir. Şimdi, bugünün Türkiyesinde Türkiye'ye bir bakalım, orta sınıf var 
mı. 5 000 000 asgarî ücretli var, 380 000 000 maaş alıyorlar. Yani, bu insanlar, gelirlerinin bir kıs
mını, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tasarruf edebilecek durumdalar mı; hayır. Türkiye'nin 30 000 
000 insanı köylü, çiftçi; 10 000 000 çiftçi ailesi var, inim inim inliyor. Bunlar tasarruf edecek 
durumda mı; hayır. Aksi takdirde, devletten destek istemezler; aksi takdirde, devlete "açız, tarım iş
letmelerimizi yürütemiyoruz" diye feryat etmezler. Bunlar da tasarruf edemiyorlar. Memurlar... En 
üst memurlar, milletvekili arkadaşlanm. Tasarruf eden arkadaşımız var mı içlerinde, aldığı ücreti o 
ay götürüp kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bir kısmını bankada tasarruf eden arkadaşımız var 
mı; bu da yok. Esnaf... İşte biraz önce arkadaşlanm söyledi; aylık 90 000 senet protesto oluyor. 
Bağ-Kur alacaklarını daha geçen gün yapılandırdık; esnafımız Bağ-Kurunu yatıramıyor. Peki, es
nafınız da tasarrufta bulunamıyor, normal ihtiyaçlannı karşıladıktan sonra bir tasarrufu yok; çiftçi 
tasarruf etmeyecek, çalışan tasarruf etmeyecek, esnafınız tasarruf etmeyecek, edemeyecek daha 
doğrusu; herkes bir bunalımın, bir krizin sürekliliğinde yaşayacak, normal ihtiyaçlarını kar
şılayamayacak, ülkede bankaların büyümesi beklenecek! 
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Sayın Bakanım bir şeyde bulundu, dedi ki: "Tasarruflar büyüyor." Acaba -bakmak lazım- bu 
bankalarda büyüyen tasarrufların hesap sahipleri yerli mi yabancı mı veya ne kadarı yerli ne kadarı 
yabancı?! Değerli arkadaşlar, Türkiye'de büyüyen tasarruflar tamamen yabancıların parasıdır. Sayın 
Bakanımın elinde rakamlar vardır. Bu hesap sahiplerinin, tasarrufta bulunanların kimlik adreslerine, 
ikamet adreslerine baktığı zaman ne kadarının yabancı ne kadarının yerli olduğunu görmek müm
kün. Türkiye'de tasarruf edemeyecek durumda yaşayan halkımızın bankaların büyümemesinden 
sorumlu olması mümkün mü; değil. Yani, bu halka "niye tasarruf yapmıyorsunuz" diyemezsiniz; 
çünkü, halkın kazancının yüzde 50'sini, yüzde 70'ini dolaylı vergi olarak zaten elinden alıyorsunuz. 
Yani siz, halkın tasarruflarını, tasarruf edeceği kısımları dolaylı vergi olarak elinden aldıktan sonra, 
halk normal ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorsa, çiftçi mazotunu alamıyorsa, memur çocuğuna bir 
ayakkabı alamıyorsa, esnaf senedini ödeyemiyorsa, çekini ödeyemiyorsa, nasıl tasarruf edecek?! 
Elbette tasarruf edemeyecek. Yani, bu ülkede tasarruf eden olmadığına göre, bu ülkenin ortadireği 
kalmamıştır. Bir ülkede ortadireği yok ederseniz, değerli arkadaşlar, kriz yaşanır; demokraside kriz 
yaşanır, sosyal hayatta kriz yaşanır, geleceğimizde kriz yaşanır. 

Bakın, meydan meydan söylüyoruz, burada da söylüyorum: Eğer bu çıpalı kur durumunu 
düzeltmez iseniz, eğer ülkeyi ithalat cenneti yapmaya devam eder iseniz, vallahi bunun arkasından 
gelecek, sosyal bir patlamadır. Artık 2001 krizi gibi falan filan geçiştirilecek krizler gelmez. Bu ül
kede kapkaç artmışsa, bu ülkede hırsızlık artmışsa, bu ülkede insanlar geçim sıkıntısı yaşıyorsa, 
bundan sonra gelecek kriz, sosyal bir kriz olur. Allah korusun diyorum. 

İşin basındasınız. Bakın, Kemal Bey geldi, bir laf söyledi, dedi ki: "Türk parası aşırı değerlen
miştir." İki gündür borsa yüzde 4, yüzde 4 gitti, yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Demek ki hâlâ 
ekonomimiz kırılgan. Hani kırılganlık geçmişti, hani çok güzel gidiyordu, hani cari açıklar artık 
sorun değildi, sekiz on yıl cari açık vermemizde hiçbir sakınca yoktu?! Bakın, bir beyan, yüzde 10'a 
yakın borsayı düşürdü. Borsayı düşürmesi vatandaşı fazla ilgilendiren bir konu da değil; yani, bor
sa çıksa ne olur vatandaşa göre, inse ne olur, vatandaşın borsada parası mı var!.. Para sahipleri, bor
sayı yükseltenler, yabancılar; borsa düşüyorsa bundan zarar eden de yabancılar. 

Biraz önce, bir arkadaşım, burada ilk 1 000 şirketin durumunu açıkladı. İşte, Türkiye'de 250 
şirketin -ki, bunların çoğuna da baktığın zaman mutlaka yabancı tekellerle iştirakleri olan şirketler-
durumu iyi. Bu şirketler bu ülkenin kaymağını yiyor. Deyin ki beşer ortaklarından, onar ortakların
dan yaklaşık olarak 1 000 kişi bu ülkenin kaymağını yiyor. 72 000 000'un 1 000 kişisi kâr etmiş. 
Peki, 71 999 000 kişi ne yapıyor; inim inim inliyor, ağlıyor arkadaşlar. Vallahi Anadolu ağlıyor! 
Geçen hafta Eskişehir'deydik. Dükkân dükkân gezdim Eskişehir'i, en iyi caddesini, Hamamönü 
Caddesini... Esnaf, siftah etmediğini söylüyor; esnaf, Bağ-Kurunu yatıramadığını söylüyor; esnaf, 
kirasını veremediğini söylüyor; esnaf, senedini, çekini ödeyemediğini, sahtekâr duruma düştüğünü, 
dolandırıcı duruma düştüğünü söylüyor. Şimdi, Türkiye manzarası bu. Türkiye manzarasında orta 
sınıf diye bir sınıf kalmamış, hiç kimse tasarruf edemiyor, hiç kimse gelirlerinin kendi ihtiyacının 
dışında bir kısmını tasarrufa ayıramıyor; ama, diyoruz ki, bankalar, tasarruf bakımından, işte, Av
rupa'nın bankaları kadar değil bütün bankalarımızı toplasak. Doğru... Doğru... Yani, üretimin dur
duğu, ara malı üretimlerinin dahi ithalatla karşılandığı, KOBİ'lerin artık üretemediği, rekabet 
edemediği, işletme girdilerinin dünyanın en pahalı ülkesi olduğu bir ülkede kim tasarruf edecek? 
Herkes, bir an önce şu işletmeyi başımdan kurtarsam da, daha fazla zarar etmeden bunun altından 
çıksam diye feryat ediyor; ama, alıcı da bulamıyorlar. İşte, kârlı, kaymaklı sektörlere geliyor yaban
cılar, basıyor parayı, alıyor, millî şirketler birer birer el değiştiriyor; ondan sonra, ülke güllük gülis
tanlık! Açıyorsunuz televizyonları, açıyorsunuz gazeteleri, her şey iyi, her şey tozpembe... 

Değerli arkadaşlar, bu senaryoyu 2001'de de gördük. Bakın, 2001 Ekim krizi çıkmadan evvelki 
gazeteleri bir açın bakın. Aynı gazeteler o günkü iktidara da, her şey iyi, her şey güzel, enflasyon yüzde 
100'lerden yüzde 30'a düşmüş, cari açık yüzde 2 civarlarında, Türkiye iyi gidiyor, bu iktidar başardı, IMF 
programı başarılı olacak... O IMF temsilcisi de geliyor gidiyordu, boy veriyordu, Türkiye'de ofis aç
maya falan filan... Bir anda ne oldu; bir anda bir 5 milyar dolar çıktı, Türkiye, şap, ekonomisi oturdu. 
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Değişen ne arkadaşlar? Aynı sistem... Yabancılar para getirmiş, borsa yükselmiş, 250 şirket 
kaymağı yiyor; halk gene malını ürettiği maliyetine satamıyor, halk gene perişan, halk gene tasar
ruf edemiyor, halkın orta direği kalmamış. Neye bağlıyız şimdi? Yabancılara yalvarmak durumun
dayız, aman paralarınızı çekmeyin... Aman paralarınızı çekmeyin, kriz gelir. Herkes söylüyor... 
Ben ekonomist değilim; ama, bütün ekonomistler diyor ki, yabancı sıcakpara çekildiği an Türkiye 
2001 krizinden daha beter kriz yaşar. 

İşin özü şu: Kendi yerli programınız yoksa, kendi halkınızın üretimine dayanan programlar 
yapmamışsanız, kendi halkınızın rekabet önceliklerini göz önünde bulunduran programlar yap
mamışsanız, IMF'nin dördüncü sınıf, beşinci sınıf bürokratlarının geri kalmış üçüncü dünya ülkeleri 
için hazırladığı programları abartarak uyguluyorsanız, bunun sonu, bu filmin sonu kötü biter ar
kadaşlar ve kötü bitmesin diyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız Sayın Sarıbaş? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Bu filmi 2001'de bu Türkiye gördü. Hani, dönüp dönüp o krizden bahsediyorsunuz ya, artık on

dan bahsetmeyin, onun aynısını uygulamayın. Bakın, bugünkü uyguladığınız program, gene o IMF 
bürokratlarının hazırladığı, sizin de kılma dahi dokunmadığınız, hatta, yeni stand-by sözleşmesinde 
devamını garanti ettiğiniz bir programdır, sıcakpara politikalarına bağlı bir programdır, halkın tasar
rufuna, halkın üretimine, halkın dertlerine çare olmayan bir programdır. Bu programın sonunda, ama 
bir yıl, ama iki yıl, kendi aile bütçemizde, yani, borçlanarak nereye gidebiliriz? Borcu borçla ödeyerek, 
borcu borçla ödeyerek... Bakın 220 milyar dolardan 350 milyar dolara çıktı. Ortada ne var? Yani, 120 
milyar dolarlık bu ülkeye fabrika mı yaptınız, bu ülkeye yol mu yaptınız, bu ülkeye baraj mı yaptınız? 
Ne oldu para? Para parayla gitti, borcu borçla ödediniz gitti, faizi faizle ödediniz gitti... 

AHMET IŞIK (Konya) - Sizin döneminizde... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Şimdi, eski diyorsanız Sayın Ahmet Bey, eskinin 

kötülerini almayın, iyilerini alın. Eskinin kötüleri... Onlar kötüydü, kötüler gitti. Biz de, o kötülerin 
yaptıklarını yapacağız diyorsanız, vallahi, siz de gidersiniz, zamanınız yakındır. 

RECEP KORAL (İstanbul) - Ama siz de gelmeyeceksiniz! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt As-

lanoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; ben, 94 yılma gitmek istiyorum, 5 Nisan 1994 öncesine. Bazı şeylerden 
ders almamız lazım. 5 Nisan 1994 öncesi, Türkiye'de, kamu borçlanmasındaki zorlanmalar 
nedeniyle, hazine bonosu faizleri, günlük, dakikalık, saatlik değişiyordu. Kamu, borçlanma adına, 
teklif usulü ihaleler açıyordu, en az teklif verenden en yüksek teklif verene kadar bir ihale açıyor
du, bir ortalama faiz buluyorlardı. En az, en aşağıdaki teklif çok düşük seviyeli, az faizli; ama, daha 
büyük teklif verenler, yüksek faizle kamudan kâğıt alıyorlardı. Bunlann çoğu yabancıydı. Ne 
oluyordu; Türkiye'yi geriyorlardı, kamu borçlanamıyordu ve bir hafta, on gün önce bir germe 
politikasıyla faizler yükseltiliyordu ve Türkiye geriliyordu, faizler 20 puan artıyordu, bu beyler 20 
puan yüksek faizle bono alıyorlardı, on gün sonra havayı yumuşatıp bu hazine bonolarını 10 puan, 
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15 puan aşağı satıp gidiyorlardı. Ne oldu; 5 Nisan geldi, Türkiye'de mevduatın yüzde 100'üne bir 
devlet güvencesi getirildi. Bu, haksız bir uygulamaydı; ama, o günün, bunun müsebbibi kamudur, 
bunun müsebbibi kamu adına görev yapanlardır arkadaşlar. Mevduatın yüzde 100'üne güvence 
getirildi. Haksız bir uygulamaydı ve sonuçta, o krizi, güya, mevduata yüzde 100 güvence getirerek 
aşmaya çalıştılar; ama, daha sonra fatura, 2001 krizinde fatura nereye çıktı? O günkü rakamlarla -
demin Sayın Kılıçdaroğlu bahsetti- 50 milyar dolarlık rakam; belki o gün yüzde 100 güvence 
getirilmeseydi, belki 5-6 milyar dolayındaki rakamlardı; ama, çok büyük yanlışlar yapıldı. Birileri 
ülkeyi gerdi, ülkenin ekonomisi özgür olmadığı için, ülkenin ekonomisi dimdik ayakta durmadığı 
için, hep birilerinin oyuncağı olduk. 2001 krizinde ise yine aynı şekilde. 

Demin Sayın Bakanım söyledi "kur riski açığı." Evet, reel faiz devam ettiği sürece bu ülkede -
bugün de var, dün de var, evvelsi gün de var- birileri buraya, yabancı sermaye adı altında veya bir
takım koşullarla para gönderip, hâlâ, o gün... O gün de böyle bugün de böyle arkadaşlar, aynı senar
yo, aynı şekilde gidiyor ve o gün kur riski açığı o kadar büyük seviyelere geldi ki, bunu, kamu adına 
denetim yapan herkes biliyordu, bilmiyorum diyorsa yalan söylüyor. Bankaların kur riski açığını 
denetleyen tüm denetçiler, hepsinin raporu vardı; ama, bu raporlar dikkate alınmadı arkadaşlar. Kur 
riski açıklarının hangi seviyede olduğunu, o gün kamu adına denetim yapan Hazine hepsini biliyor
du; ama, herkese göz yumdular, ceza vermediler ve yabancı bankalar Türkiye'ye günübirlik para 
verdiler; bir gün bu pimi bir Alman bankası çekti, günlük 2 milyar mark fonluyordu o dönemde ve 
pimi çekti arkadaşlar ve 2001 krizinin bir numaralı müsebbibi, bir yerden talimat alan bir yabancı 
bankadır arkadaşlar. Şimdi biz bunlardan, hiçbirinden ders almıyoruz. 

Tabiî, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gerçeği, reel tasarruf mevduatını korumaktı sayın 
milletvekilleri, yani, tasarruf mevduatı, yani, halkın mevduatını korumak amacıyla bir sigorta fonu 
kurulmuştur; ama, gerek 1994 krizinde gerekse 2001 krizinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
tamamen kendi yasasının dışında kullanıldı sayın milletvekilleri. Çok gitmeyelim; sizin döneminiz
de de oldu; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan ticarî mevduat ödendi; Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonundan, yabancı bankaların alacakları ödendi; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan bankaların 
yurt dışında her türlü taahhütleri ödendi; ama, bir îmar Bankasında veya diğer, gerçek halkın mev
duatı ödenmedi. Yani, İmar Bankasında, çıkardığınız yasada, ticarî mevduatı ödettiniz. TMSF'ye 
görev verdiniz, görev verdiniz. TMSF ödemedi bu parayı; Hazine adına TMSF bunu ödedi ve 
Hazine, bu alacağını götürdü, iflas masasına kaydettirdi arkadaşlar. Böyle şey mi olur?! Gerçek 
tasarruf mevduatlarını ödetmediniz. Yani, İmar Bankası mudileri, bilmez; Türk insanı, gider, ban
kaya teslim olur; bilmez bu parasını, bankanın, hangi fona yatırdığını arkadaşlar. Gerçek mevduat; 
ama, bunları ödemediniz veya diğer katılım bankalarındaki halkın gerçek mevduatını, halkın ger
çek mevduatını... Demin verdiğimiz önergede diyoruz ki: Biz, TMSF'nin adaletine inanıyoruz, o 
tasfiye etsin. Bunun için önerge verdik arkadaşlar; ama, bunu da kabul etmediniz. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin ekonomisi özgür değilse, o ülkede, her zaman, bu, halktan 
çıkıyor; bunu bilin. 

Ben, bir de birkaç rakam vermek istiyorum sayın milletvekilleri; bu verdiğim rakamlar, 30 Ey
lül sonu itibariyle, Türk bankacılığının, 30 Eylül sonundaki global rakamlan. 

Değerli milletvekilleri, Türk bankacılığının, 30 Eylül sonu itibariyle, 364 katrilyon bir pasif 
toplamı var; yani, pasif toplamı dediğimiz, mevduat ve borçlanmalar, yurt dışından aldığı krediler. 
364 katrilyon, yani yaklaşık, 280 milyar dolar değerli milletvekilleri, Türk bankacılığının, tüm sis
temin. Burada, bir tek katılım bankaları hariç, kalkınma bankalan var, yabancı bankalar var; yak
laşık 285 milyar dolar. Geliyorum, bu Türk bankalarının, tüm bankaların 231 katrilyon mevduatı 
var, mevduat toplamışlar; tasarruf mevduatı, ticarî mevduat, döviz tevdiat, diğeri de yurt dışından 
aldığı krediler. 
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Dönelim aktife. Ne yapmışlar Türk bankaları bu paralan, 30 Eylül itibariyle değerli milletvekilleri: 
Değerli milletvekilleri, bunun, Türk bankacılık sistemi, 142 katrilyonunu devlete borç vermiş. Devlet, Türk 
bankacılık sisteminden 142 katrilyon, hazine bonosu adı altında para almış; yani, 364 katrilyonun 142 kat
rilyonunu devlet almış. Hazine bonosu almış sistem devletten ve üzülerek söylüyorum, tüm bankacılık sis
teminin verdiği krediyse 134 katrilyon. Değerli milletvekilleri, şimdi, bunun da -biliyorsunuz, geçen hafta 
konuştuk- 47 katrilyonu tüketici kredisi; yani, konut, araba ve ihtiyaç kredisi, kredili kredi kartı. 

Değerli milletvekilleri, Türk bankacılık sistemi, 364 katrilyon bir aktif ve pasif toplamının 
sadece reel ekonomiye 87 katrilyonunu verirse, böyle bir ekonomide büyümeden söz edebilir 
miyiz?! Nerede bizim millî ekonomimiz, nerede?! 

Değerli arkadaşlar, eğer, bu ülkede millî bankalanmız; ben, biraz sonra ona da geleceğim... Yavaş 
yavaş -Sayın Bakanım dedi- bir sakınca görmüyor bankalanmızın yabancılaşmasına. Arkadaşlar, bunu -
tutanaklara geçsin- söylüyorum: Bize bizden başkasının faydası yok. Bağımsız ekonomi, ulus devlet, 
millî ekonomi politikası olmazsa, bu ülkede ekonomi bir gün yok olacaktır; bunu unutmayın arkadaşlar. 

Onun için, 364 katrilyonun sadece 87 katrilyonu reel ekonomiye veriliyorsa ve bunun da yüz
de 50'lik kısmı, arkadaşlar, ithalatın finansmanı. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin kalkınmasında, bir ülkenin kendi millî değerlerinin 
üretiminde eğer finansman bacağın yoksa, o ülkenin ekonomisi bir gün yok olacaktır. Uzun vadeli 
finansman politikan var mı?! 

Değerli milletvekilleri, birkaç rakam da kalkınma bankalarından, yani bu ülkede uzun vadeli 
sanayii fonlayan, uzun vadeli... Ülkeye sanayiin kazandırılmasında uzun vadeli fon olmazsa, o ül
kede ekonomi bir yere gitmez arkadaşlar; ama, maalesef, bakıyorum, kalkınma ve yatırım ban
kalarının Türkiye'de sağladığı tüm kaynak ise 10 katrilyon. 

Değerli arkadaşlar, eğer bir ülkede ekonominin uzun vadeli finansmanı yoksa, o ekonominin sağ
lığından, o ekonominin geleceğinden hep kuşku duymak gerekir arkadaşlar; hep birileri bir gün gelir, 
birileri toplar gider arkadaşlar; bunu unutmayın. Onun için, ben, özellikle Türk bankacılık sisteminin 
çoğunluk hisselerinin yabancıların eline geçmesinde son derece sakınca görüyorum. Bana benden baş
kasının faydası yok! Bu insanlar sadece günlük politika izler; uzun vadeli sistem, uzun vadeli politika, 
ülke ekonomisinin bir yere gitmesinde, kesinlikle böyle bir politikalan yok arkadaşlar. 

Geleyim kamu bankalarına arkadaşlar; kamu bankalarından birkaç rakam vermek istiyorum. 
Değerli arkadaşlanm, dikkatle ve ibretle dinleyin. Kamu bankalarının toplam kaynakları 87 katril
yon, bu kadar kaynak toplamış kamu bankaları, yani mevduat toplamı 87 katrilyon; ama, ne yapmış 
bu kaynaklan arkadaşlar: Bunun 64 katrilyonunu devlete borç vermiş; yani, Halk Bankası, Ziraat 
Bankası ve özellikle esnafa ve tanma... Bizim millî bankalanmız, arkadaşlar, 64 katrilyon 
Hazineye borç vermiş, verdiği kredilerin toplamı ise 27 katrilyon. Bu 27 katrilyon rakamının için
de, yaklaşık 6 katrilyon da nemadan dolayı kredilendirme var, yani, nemalardan dolayı bir kredilen-
dirme var ve önemli bir kısmı da tüketici kredisi arkadaşlar. 

Benim kamu bankalarım, bu ekonomiyi yönlendirecek, bu ekonomiye ışık tutacak kamu ban
kalarım, eğer, bu ülke köylüsüne, bu ülkenin esnafına önderlik etmiyorsa, bunlara uzun vadeli fon-
lama sağlamıyorsa, bu esnafların önünü açmıyorsa arkadaşlar, bu finansman politikasıyla, bu 
ekonomi bir gün iflas edecektir. Belki bunlar acı; ama, bunları söylemek bizim temel görevimiz. 
Bunun adı siyaset değil arkadaşlar; bu ülke hepimizin, bu ülkenin çocukları hepimizin; ama, biz, bu 
ülkenin kendi değerlerini, bu ülkenin millî ürünlerini eğer ihraç edemezsek... Bu ülkede 50 milyar 
dolar dışticaret açığını bir finanse ettin; ama, bu, gelecek sene 70 milyar dolara gelecek arkadaşlar. 
Bunun önünü alamayız. Türkiye ithalat cenneti oldu. Fransa -arkadaşlar, bir daha söylüyorum- hâlâ, 
küreselleşmeye karşı kendini koruyor, hâlâ, ekonomisini korumak için çabalar gösteriyor. Liberal 
ekonomiden vazgeçin demiyorum; ama, liberal ekonomi içerisinde, kendi millî devlet, ulus devlet 
ve millî ekonomimizi korumak kollamak, bu ülkede herkesin görevidir. Tamamen birilerine tes
limiyetçi olmak, bu ülkenin insanlarına ihanet etmektir. 
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Değerli arkadaşlar, tabiî, kaynaklar bir tek tasarruf mevduatında aranıyor. Bu ülkenin başka 
kaynakları, kesinlikle Türk bankacılık sistemine kazandırılmıyor. Ben yine söylüyorum, bu ülkede 
100 milyar dolarlık altın var, bunu bir defa burada size söylemiştim. Bu benim verdiğim rakamları 
İstanbul Altın Borsası Başkanı da teyit etti arkadaşlar. Biz altını yıllarca getiririz, sadece yastık al
tında durur. Ülke ekonomisine zerre kadar faydası olmayan bu altını ekonomiye kazandırıp, ilave 
kaynak bulmak hepimizin görevidir; ama, birinci şart, kamu borçlanmamalı. Kamu, bankacılık 
kesiminin tüm parasını, yüzde 60 parasını aldığı sürece arkadaşlar, bu ülkede bağımsız bir 
ekonomiden ve ülkenin kaynaklarının değerlendirilmesinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Bunlar 
acıdır; ama, bu gerçekleri biz söylemek zorundayız. 

Tabiî, ülkede uzun vadeli hiçbir finansman politikası yok arkadaşlar. Eğer, siz, bir gemi sek
törüne, gemi imal sektörüne, beş yıl vadeli, dört yıl vadeli, fazla değil arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
Buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
...bazı sektörlere uzun vadeli finansman sağlayın; ama, yabancı bankalar bunu sağlamaz ar

kadaşlar. Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, uzun vadeli, beş yıl vadeli, yedi yıl 
vadeli -çok değil- 1 milyar dolar, gemi inşa sanayiini fonlayın, onların araç gerecini fonlayın; bun
lar, her yıl 1 milyar dolar bu ülkeye döviz getirir arkadaşlar. 

Bu ülkenin geleceği ihracatta, bu ülkenin geleceği kendi ürünlerimizin değerlendirilmesinde; 
ama, bunu sağlayacak bir finansman politikan yoksa, bunu sağlayacak bir politika geliştiremiyorsak 
arkadaşlar, hep kısır döngüde döneriz ve şunu bilin ki arkadaşlar, yabancılar, hava azıcık karardığı 
zaman, puslandığı zaman -1994 krizi, 2001 krizi- azıcık havayı puslu gördüğü zaman, kendi çıkar
larını korumak için ülkedeki her şeyi teper, ülkedeki tüm değerleri yıkar, paralarını alıp çeker giderler. 

Onun için, ben, kısaca sistemin geleceğinden ve uzun vadeli finansman politikası olmaksızın, 
bu ülkede, bankacılık sisteminin ekonomiye daha büyük yarar getireceğine inanmıyorum. 

Gelin, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunu kalkınma bankalarına verelim, devletin kalkın
ma bankasına. 1 milyar dolar, 2 milyar dolar. Bunlar, uzun vadeli fonlasın, yedi yıl vadeli, on yıl 
vadeli fonlasın; bakalım, o zaman ekonomide yatırım olmuyor mu arkadaşlar. Bu Teşvik Yasasıyla, 
bu Teşvik Yasasındaki olmayan finansman sistemiyle, Türkiye'deki teşvikten, yatırımdan ve 
üretimden bahsetmemiz çok zor. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
Madde üzerinde -ekranda görüyorum- soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Tütüncü, buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Benim, Sayın Bakana bir sorum 

olacak. Yalnız, izin verirseniz, Sayın Başkan, bu sorumdan önce, bundan önce sorduğum sorunun 
yanlış anlaşıldığını gördüm; bu soruya, kısa da olsa bir açıklama getirmek istiyorum. 

Sayın Bakanımız, aslında, sorduğum iki sorunun birisine yanıt vermediler, yazılı verecekler; ama, 
aktif büyüklüklerle ilgili soruya gerçekten ayrıntılı yanıt verdiler, kendisine teşekkür ediyorum; ancak, 
bu yanıtın, benim sorumun yanlış anlaşıldığına dönük bir yanıt olduğunu kavramış bulunuyorum. 
Şöyle: Ben, aktif büyüklüklerle ilgili bir soru sormadım. Gerçekten, Türkiye'deki bankacılık sis
teminin aktif büyüklüklerinin gayri safi millî hâsılaya oranı çok düşük, aktif toplamları çok düşük ve 
toplamda da çok düşük, yüzde 71. Oysa, Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yüzde 280. Burada çok 
ciddî bir yetersizlik var ve Sayın Bakan da, bu yetersizliği son derece güzel bir şekilde dile getirdiler. 
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Benim sormak istediğim konu, bu yetersiz aktif büyüklüğü içinde bir yoğunlaşma; 4 ya da 5 
bankanın, aktif büyüklüğü içinde, bu düşük orandaki aktif büyüklüğü içinde yüzde 61 oranına çık
mış olması. Beş yıl önce yüzde 48'di. Geçmiş dönemlerde, bu sorun, daha doğrusu bu olay, yoğun
laşma olayı çok tartışıldı, olumsuz görüldü. Acaba, içinde bulunduğumuz koşullarda bu nasıl 
görülüyor? Eğer bu yetersiz aktif büyüklüğü oranında, durumunda diyelim, yoğunlaşma artarsa, 
yani, 4 ya da 5 bankanın, aktif toplamı içindeki oranı yüzde öl'den yüzde 71'e, yüzde 81'e çıkarsa 
ne olur ve bu durumda hükümetin politikası nedir, ülkenin geleceği açısından? Bu soruma açıklık 
getirme fırsatını verdiniz, teşekkür ederim. 

Şimdi, sorumu soruyorum Sayın Başkanım: Türkiye'de kredilerin millî gelir içindeki payı yüz
de 20. Oysa, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 150; Japonya'da, Amerika'da daha fazla. Yani, ban
kacılık sektörü büyümeyi finanse edemiyor; edemiyor, ne oluyor; tarıma kredi verilemiyor, reel 
ekonomiye kredi verilemiyor, ihracatçıya verilemiyor, küçük esnaf, sanatkâra verilemiyor, 
verilemiyor, verilemiyor ve büyüme, reel ekonominin dışında, dışborçla finanse edilmeye çalışıyor. 
Şimdi, bankacılığın kredi hacminin artırılması yaşamsal önemde. Bunun için, hükümetin düşünebil
diği yönlendirici politikaları nedir, özendirme politikaları nedir? 

BAŞKAN - Sayın Tütüncü, 3 dakikayı geçti soru sorma süreniz. Diğer arkadaşlara soru sorma 
hakkı kalmayacak, Kılıçdaroğlu da bekliyor yanı başınızda. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sordum Sayın Başkan, sordum soruyu. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim. 
Kredilerinin artırılması açısından... 
Değerli arkadaşımızın uyarısına da teşekkür ediyorum; sağ olun, Sayın Başkanı uyardınız, ek

sik olmayınız. 
RECEP KORAL (İstanbul) - Sıra bekliyoruz. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sorumu sordum. Kredilerin oranının artırılması için 

bankacılık sistemine nasıl bir yönlendirme politikası uygulanabilir, özendirme politikası uygulanabilir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir sorum olacak 

Sayın Bakana, aracılığınızla. 
İmar Bankasının off-shore'zedeleri var. Bu insanlar, devletten olan alacaklarını, TMSF'den olan 

alacaklarını alamıyorlar; çünkü, bu konuda siyasal irade off-shore'zedelerden farklı düşünüyor. 
Birinci sorum şu: Acaba, off-shore'zedelerin talep ettikleri alacak tutarı ne kadar? 
İkinci sorum da şu: Acaba, bu off-shorezedelerin tümü mü kötü niyetli olarak algılanıyor 

hükümet tarafından? Bu konuda Sayın Bakan bilgi lütfederse sevinirim. 
Teşekkür ederim. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Son cümleyi bir tekrarlar mısınız? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Son cümle şu, Sayın Bakanım: Off-shore'zedelerin 

tümü kötü niyetli olarak mı algılanıyor hükümet tarafından? Bunların içinde, iyi niyetle, İmar Ban
kasına el konulmadan bir ay önce, yurt dışından off-shore parasını getirip normal mevduata dön
düren iyi niyetli insanlar yok mu? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. 
Sayın Işık, buyurun. 
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AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Çok kısa sormak istiyorum. 
Sayın Bakanım, tasarıyla yapılan düzenlemede, Fon tarafından el konulan bankaların tahsil 

edilecek kamu borçlarının yanı sıra, bu bankalara ait şirketlerin kamu borçlarının da tahsili imkânı 
sağlanabilecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun. 
MALÎYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Tütüncü'ye... Bu "şu andaki aktif büyüklüğü belli olan Türk bankacılığındaki yoğunluk 

artarsa -ki, eskiye göre biraz arttı- bu artarsa, bu iyi mi olur, kötü mü olur" diyorsunuz, değil mi? 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Evet. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Tütüncü, teşekkür ediyorum önce. 
Şimdi, bunun artması; yani, şu andaki durum, endişe verici bir durum yok ortada. Bir de, 

biliyorsunuz, daha henüz özelleştirmesi yapılmamış, devletin elindeki bankalar var ki, Ziraat Ban
kası gibi -efendim, büyük bankalar bunlar da- Halk Bankası gibi bankalar; bunları da kattığımız 
zaman o büyük bankaların içerisine -ki, Ziraat Bankası bugün en büyük bankamız bizim ve devletin 
elinde olan bir banka- şu anda endişe verici bir durum söz konusu değil. Zaten, diğer ülkelere de 
baktığınız zaman, bazı büyük bankalar büyük payı alıveriyorlar, götürüyorlar. Diğer orta büyüklük
te ve küçük bankalar da, onların da kendilerine yönelik bazı işlevleri var yani, onlar da yapıyorlar. 
Yani, büyük banka olması ve yoğunluğun artması çok büyük sıkıntı getirmiyor şu andaki; ama, 
ileriye doğru bu, efendim, 4-5 tane banka bütün yüzde 100'ünü, 99'unu alır mı, 95'ini alır mı; ben, 
onu tahmin etmiyorum; çünkü, Türkiye'de bankacılık iyi temellere oturdu. Yani, her musibetten bir 
hayır çıkarmış derler; o 2000-2001 krizinden sonra, Türkiye'deki bankacılığın tekrar toparlanması 
ve kuvvetlendirilmesine önem verildiği için ve bu sağlandığı için, şimdi, artık, bankacılık öyle es
kisi gibi değil; yani, isteyen, ben banka açmak istiyorum diyen, gelen, öyle banka açamıyor artık, 
yok. Yani, fevkalade -daha önceki konuşmamda da belirttim- kaidelere bağlı ve o yoğunlaşma da, 
böyle giderek artan, aritmetik şekilde veya geometrik şekilde bir yoğunlaşma, çok fazla yoğunlaş
ma, sıkıntıya sokulan bir yoğunlaşma yaşanmaz; çünkü, serbest piyasa ekonomisi ona pek cevaz 
vermez. Yani, otomatik çalışır bunlar, fazla sıkıntı olmaz; onu söylüyorum. 

Şimdi, kredi hacminin artmasını bir de sordunuz ki, evet, fevkalade, bir ekonomi için eğer siz 
kredi kaynaklarınızı artıramıyorsanız, büyüyen ekonominin ihtiyacı olan krediyi sağlayamıyor-
sanız, orada bazı sıkıntılar çıkar. 

Şimdi, Türkiye'de, daha önce, maalesef, sağlıklı bankacılık yoktu. Neden; bankalarda toplanan 
paralann tamamını devlet çekiyordu. Devlet, çünkü, öyle fazla borçlanmıştı ki ve öyle borçlanmaya 
aç bir haldeydi ki, ne bulursa alıyordu, faizine maizine bakmadan nerede ne para bulursa alıyordu. 

Ben, size söyleyeyim; şimdi nemaları ödüyoruz biz. Nemaları nereden almışlar daha önce; 
çalışan işçinin, memurun parasını almışlar elinden, hadi sizden de borç alıyoruz demişler. Resmen 
el koymuş, yani, daha önceki hükümet, hani şimdi, işçi, memur falan diyoruz ya, o dargelirlinin 
parasına bile el koymuş. Şimdi, biz geldik de ödüyoruz bunları, biz geldik de ödüyoruz ve 
bitireceğiz. Aşağı yukarı 14 katrilyon para toplanmış, bankalarda ne varsa toplanmış. Bankalar da 
yatıyorlar, devlete veriyorlar borcu, devletten alıyorlar faizi, efendim, biz çok iyi iş yaptık diyorlar. 
Ne işi?! Bankacılık mankacılık değil ki o. Ver parayı devlete... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlar mısınız; süreniz de doluyor. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Evet, tamamlayayım. 

\ 
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Dolayısıyla, şimdi, bir zamanlar bütün bankaların verdiği toplam kredi 45 milyar YTL civarın
daydı. Şimdi, o 145'e çıktı. O kredi 145'e çıktı üç sene içerisinde. Peki, niye 145'e çıktı; artık, kredi 
verme imkânları gelişiyor. Hem aktif büyüklükleri şey ediyor, otofınansman yapıyorlar hem de dev
let artık daha az borçlanıyor giderek, borcu ödüyor, geriye para almıyor, borçlanmıyor. Dolayısıy
la, ekonomiye daha fazla para aktarılıyor. Bu da, sağlıklı, ekonominin sağlıklı çalışmasına meydan 
veriyor ki, bu bahsettiğiniz konu, işaret ettiğiniz konu, hakikaten ekonomi için fevkalade önemli bir 
konu. Doğrusu teşekkür ediyorum, çok güzel bir soru. 

Sayın Kılıçdaroğlu'nun, "İmarbankın" off-shore'zedelerle ilgili talep ettikleri alacak tutarı ne 
kadar?.. "Şu anda, ben, onu yazılı olarak bildireyim, elimde bir rakam yok; ama, biz hiçbirisini kötü 
niyetli diye hiçbir zaman öyle bir şey söylemedik, öyle bir şey de söylemiyoruz kötü niyetlidir, şu 
niyetlidir falan. Herkesin niyeti kendisine ait. Biz niyetleri okuyacak bir insan değiliz; ama, burada 
bir de bir sistem var. O sistemle ilgili olarak zaman zaman bizim SPK toplanıyor, diğerleri top
lanıyor, Enerji Bakanı, Maliye, Hazine... Bir çıkış yolu yok orada yani. Öyle bir çıkış yani. 
Hukuken orada bir sıkıntı var ve SPK da bunu söylüyor. O sıkıntıyı, geliyor, ortaya koyuyor. Şim
di, o şartları, biz, yok farz edip de, şunu yaptık, bunu yaptık diyecek halimiz yok. Burası bir hukuk 
devleti. Hukuka saygılı olmamız lazım. 

Sayın Işık da -çok hızlı bir şekilde söyleyeyim- güzel bir soru sordu, teşekkür ediyorum. Ban
kacılık Yasası, faaliyet izni kaldırılan ve fon tarafından yönetim ve denetimi devralınan bankalar 
hakkında yapılacak takibin, bankayla ilişkisi bulunan kişilerin, şirketlerin malları hakkında da sür-
dürülebilmesine imkân sağlıyor. Dolayısıyla, bankayla ilişkisi olan kişi veya şirketlerin mallarının 
satışından elde edilen bedelden bunların kamuya olan borçları da tahsil edilebilecektir; yani, kim
sede bir şey bırakmıyoruz, hepsinden biz tahsilimizi yapıyoruz. 

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Geçici madde 24'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 25'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 25.- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Fon tarafından satış ilanı 

verilmiş, satışı gerçekleşmiş ancak ihale bedelinin alacaklılara dağıtımı sonuçlanmamış satışlar ile 
31/12/2006 tarihine kadar ilan edilecek satışlar kapsamında yapılacak teslimlerde, 3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (m) bendi uyarınca istis
na uygulanacak kısmın hesaplanmasında, 5411 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki hükümlerine göre Fona intikal etmesi gereken tutar esas alınır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu... 
Sayın Kılıçdaroğlu, buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Grup adına da geliyor. 
BAŞKAN - Efendim?.. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Grup adına da var. 
BAŞKAN - Şahsı ve Grup adına, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Aslında söz almayacaktım; ama, Sayın Halil Aydoğan arkadaşım, Plan ve Bütçe Komisyonun

da beraber çalıştığım arkadaşım, benim yaptığım bir konuşmada TMSF'den olan Hazine alacak
larının silinmesinin, alacakların tahsil edilmemesi anlamına gelmeyeceğini ifade etti ve bunun da 
bu şekliyle algılanması gerektiğini altını çizerek belirtti. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, bir bankaya el koyuyorsunuz, el koyduktan sonra bankanın içi boş. 
TMSF gidiyor diyor ki Hazineye, "vatandaşın parasını ödeyeceğim, bankaya el koyduk, mevduat 
garantisi vardı." O da "olur, ben sana vereyim" diyor. Veriyor. Ne kadar veriyor; 49 milyar dolar veriyor. 

Şimdi, TMSF, IMF sıkıştırıyor "bu alacakları sil" diyor. Yani, "Hazinenin, TMSF'den olan 
alacağını sil" diyor. O da "olur" diyor, "şu vadede, şu vadede sileceğim" diyor. 

Elbette ki, bu TMSF'nin alacağını takip etmemesi anlamına gelmiyor; ama, bir anlama geliyor; 
Hazine, artık TMSF'ye "bu alacağı niye tahsil etmiyorsun" diyemeyecek. Sayıştay da onu söylüyor, 
diyor ki: Arkadaş, sen para verdin. Bu paranın sonu ne oldu? Bu parayı ne yaptın? Bu parayı, niye 
alacağımı vermiyorsun? Bunun, 16,5 milyar liralık süresi doldu, zamanı doldu; geçti bunun vadesi, 
niye ödemiyorsun; bunu soramayacak ve TMSF'nin Sayın Başkanı da diyor ki: "Biz bu alacağın 
tamamını zaten tahsil edemeyiz. Bunun üzerine bir bardak su içeceğiz" diyor. Güzel... 

Demek ki, aslolan bu paranın tamamının tahsil edilmesidir. Tamamının tahsil edilmemesi... 
Ve, Sayıştay şunu da söylüyor, diyor ki: "Siz, bu alacağınızı sileceğinizi önceden açıkladınız. Bu 
yanlıştır. Bunu açıklamanız zamanlama olarak yanlıştır" diyor. Önce siz bir takip edin, akmıyor
sanız, ondan sonra ben bunu sileceğim deyin. Siz daha işin başında "biz bunu sileceğiz" dediniz. 
Sayıştay da diyor ki: "Bu yanlıştır, bunu yapamazsınız" diyor. 

Geliyorum ikinci konuya... Sayın Aydoğan dedi ki: "Bunun IMF'yle hiçbir ilgisi yoktur." Bu, 
Sayın Aydoğan, Hazineye gelen... Sayıştayın gönderdiği rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderdiği rapor. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - TMSF'nin alacaklarının IMF'yle ilişkisi yoktur; onu 
söyledim ben. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Şimdi, bakın, 15.7.2004 tarihli Niyet Mektubu... Ay
nen okuyorum Sayın Aydoğan: "Hazine Müsteşarlığının bankacılık sisteminin yeniden yapılandırıl
masının finansmanı çerçevesinde TMSF'den olan alacaklarının 2004 sonuna kadar çözüme kavuş
turulması konusundaki planımız hedeflendiği gibi ilerlemektedir." 

HALÎL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - TMSF'nin alacaklarının ilişkisi yoktur dedim; gene 
tekrarlıyorum. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Şimdi, bakın, eğer TMSF ile Hazine alacakları 
arasında hiçbir ilişki olmasaydı, Hazine niye oraya para veriyor 49 milyar dolar? 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Onu bilmem... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Niye veriyor?... 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Benim söylediğim öyle. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bir ilişki var ki veriyor oraya. O parayı veriyor ki, 

sen vatandaşın borcunu öde diyor, mevduatını öde, ben devlet olarak garanti ettim diyor. 2004'te 
değil, 2005'te de aynı şeyi söylüyor. 

Şimdi, geliyorum bir başka konuya değerli arkadaşlar. Ben, burada, daha doğrusu oturduğum 
yerden Sayın Bakana bir soru sordum; dedim ki, off-shore'zedelerle ilgili olarak acaba alacak tutarı 
nedir, bu insanlar ne kadar alacak talebinden bulunuyorlar; yani, İmar Bankasına el konulmadan bir 
ay önceye, geriye doğru gidip, getirip bu paralarını mevduata döndürdüler bu insanlar, bunların 
alacakları nedir? Sayın Bakanım, bilmiyorum dedi; doğrudur, yani, belki elinde bilgi olmayabilir; 
yazılı olarak yanıtlayacak, onu da öğreneceğiz. Şimdi, hükümet bunu ödemiyor. Şimdi, mevduat 
garantisi var. Peki, el konulduğu tarihte bu mevduat mıydı; evet. Hukukî sıkıntı var mı; hayır, 
hukukî sıkıntı yok. Sıkıntı, siyasî sıkıntı var; siyaseten bu parayı ödemek istemiyor hükümet. Niçin 
ödemek istemiyor; diyor ki, ben bu bankaya el koyacağımı biliyordum, bir ay önceden belliydi bu; 
ama, ben zamanında el koymadım. El koymadığım için de, bunlar bu süre içinde off-shore'daki 
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parayı getirip mevduata yatırdılar. Şimdi de benden istiyorlar; ben, bunu ödemem. Peki, vatandaşın 
günahı ne?! Siz zamanında hükümet olarak niye el koymadınız?! Bu sorunun cevabı nerede?! 
Zamanında el koyun, deyin ki, parayı, off-shore'u kabul etmem şu tarih itibariyle. Zamanında el 
koymuyorsunuz. Niye el konulmuyor değerli arkadaşlar, biliyor musunuz; BDDK yönetiminde 
karar alacak kadar yönetim kurulu üyesi yoktu, BDDK yönetimi karar alamıyordu. Hükümet 
atamayı geç yaptığı için bu tablo çıktı ortaya. 

Şimdi, bütün bunların gerçek olmadığını düşünelim, hepsi gerçek değil diyelim. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Gerçek değil! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Geliyorum ikinci noktaya; ikinci nokta da şu: Sayın 

Bakan diyor ki, hukukî sıkıntı var; olabilir. Peki, hukukî sıkıntıyı giderecek olan kişi kim; hükümet 
değil mi?! 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Yargı! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hükümet, hukukî sıkıntıyı gidermek zorundadır. Var

sa burada bir hukukî sıkıntı, hükümet bunu gidermek zorundadır. Hükümet, vatandaşın haklarına 
sahip çıkmak zorundadır. Getirecek buraya, yasayı yapacağız, düzenleyeceğiz hukukî sıkıntı varsa. 
Şimdi, denilebilir ki, efendim, biz, bunların paralarını vereceğiz; ama, yargı çözsün. 

Peki, Sayın Ay doğan, İmar Bankasındaki bir miktar mevduatın, ticarî mevduatın parasını nasıl 
ödediniz siz?! AKP Hükümeti, ticarî mevduatı, kendi yandaşlarının parasını nasıl ödedi?! Kendi 
yandaşları... Bakın, neden kendi yandaşları, Değerli Milletvekilim... 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Onların listesini vermen lazım... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) -... kendi yandaşları, neden, biliyor musunuz; ticarî mev

duat sahibi için, burada, belli bir ticarî mevduat sahibi için, kanun çıkardınız, özel kanun çıkardınız. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - İsim vermen lazım... 
MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - Sizin yandaşlarınızın parasını da ödedik... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Efendim, onların kim olduğunu... 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Onların listesini vermen lazım... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Niçin?.. Sayın Bakan orada oturuyor... Ticarî mev

duata ödenmedi diyorsanız... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İddia ediyorsan, ispatla. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Efendim, kanun çıktı, ispatı mı var?! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hayır, kim olduğunu söyle, yandaş olduğunu ispatla... 
ÖNER ERGENÇ (Siirt) - Listesini vereceksin... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Şimdi, siz bana isim verin, ben size yandaş olup ol

madığını söyleyeceğim. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Allah Allah!.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Ben, size... Yandaş... Niye söylüyorum... 
ÖNER ERGENÇ (Siirt) - O zaman niye yandaş olduğunu söylüyorsun?! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Niye yandaş olduğunu söylüyorum, değerli millet

vekillerini. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Listesini verecektiniz, listesini!.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, neden söylüyorum... 
Ama, beni dinleyin... 
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Bakın, şimdi, ticarî mevduat sahiplerine, bankaya el konulunca parası ödenmez. Niçin; ticarî 
mevduat sahibi, TMSF'ye para ödemez de onun için; ama, siz, bir düzenleme yaptınız, belli bir tarih 
için "biz, bu ticarî mevduat sahiplerinin parasını ödeyeceğiz" dediniz. Peki, hangi gerekçeyle bun
ların parası ödenir; bana söyler misiniz?! Sayın Bakanımız burada. Sayın Bakan, çıksın, desin ki, 
bu ticarî mevduat sahiplerinin, bunların, zinhar, Adalet ve Kalkınma Partisiyle hiçbir ilgisi yoktur, 
bunların listesi de budur, buyurun bakın; ey sözcü, sen doğruyu söylemiyorsun, bu listedekilerin 
hiçbirisinin Adalet ve Kalkınma Partisiyle yakınlığı yoktur; biz, bunlar çok zor durumda olduğu 
için, bunların parasını ödedik. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Elinde liste yokken nasıl konuşuyorsun üstat?! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Biliyorsan söyle... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, ikinci konu: Saym 

Bakan dedi ki: "Biz, bu off-shore'zedelerin hiçbirisinin kötü niyetli olduğunu kabul etmiyoruz; biz, 
niyet okuyucusu da değiliz." Peki, hukukta aslolan nedir; iyi niyettir. Ben bankaya el koyduğum 
tarihte bu para mevduat mıydı; mevduattı. Bu para TMSF kapsamında mıydı; TMSF kapsamınday
dı. Bu paranın ödenmesi gerekiyor muydu; ödenmesi gerekiyordu. Hani iyi niyet esastı?! Hani, 
hukukta iyi niyet vardı?! Niçin ödemiyorsunuz?! Ödemek istemiyorsunuz; siyasî sıkıntı var, hukukî 
sıkıntı yok. 

Bir başka konu: Az önce burada, İhlas Finansa para yatıran insanların dramını dile getirdim. Bu 
insanlar, siyasal düşünce olarak size yakın olan insanlar. Bu insanlar, katılım payı; faiz değil, katılım 
payı almak isteyen insanlar. Bu insanların dramı var; 800 000 000 dolar hortumlandı bu insanlardan. 

Bakın, ben size, Sanayi ve Ticaret Bakanının onayladığı müfettiş raporundan bir bölüm daha 
okuyacağım; siz reddettiniz; ama, bir bölüm daha okuyacağım, şöyle diyor: "Bu durumda, şirketin, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna alınan bankalar gibi tasfiye edilmesinin daha uygun olacağı göz
lendiği; ancak, bunun gerçekleşmesinin yeni yasal düzenlemelere bağlı olduğunun anlaşıldığı belir
tiliyor." Peki, biz getirdik yasal düzenleme; niye kabul etmediniz?! Niye kabul etmiyorsunuz ar
kadaşlar?! Bu adamlar, hadi, off-shore'a para yatırdı diye reddediyorsunuz; bu insanlar off-shore'a 
da para yatırmadılar. Bu insanlar, geldiler, Türkiye Cumhuriyetinde kurulan bir finansal şirkete para 
yatırdılar, karşılığında da paralarını alacaklar. Siz, bakın, ticarî mevduatı koruyorsunuz, onların 
paralarını hazineden ödüyorsunuz, bu insanların paralarını ödemiyorsunuz! Siz, sadece bunu da 
yapmadınız; siz, yurt dışından kredi alan, Türkiye'ye kredi veren bütün yabancıların da parasını 
ödediniz; ama, kendi insanınızın parasını ödemediniz. Bunun, adaletle ne ölçüde bağdaşacağını siz 
söyleyebilir misiniz?! Hangi adalet bunu kabul edebilir?! Hangi insanlık onuru kabul edebilir 
bunu?! Bu Parlamento, az önce yaptığı bir oylamayla, dürüstlüğün yanında değil de, hortumculuğun 
yanında olduğuna dair bir gölge, bir görüntü sergiledi. Bu görüntü doğru bir görüntü değildir. Hor-
tumculan korumak bu Parlamentonun görevi değildir, hortumculardan halkın parasını almak bu 
Parlamentonun görevidir. Bu göreve ben Yüce Parlamentoyu tekrar davet ediyorum; hepinize say
gılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Geçici madde 25'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2'yi, geçici madde 24 ve 25'le birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler:; Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, saat 20.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.41 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum. 

1078 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6.- Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Enis 

Tütüncü. 
Sayın Tütüncü, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayın Başkan, kişisel söz hakkım da 

vardı; acaba mümkün mü ikisini bir arada kullanmak? 
BAŞKAN - Şimdi, size öncelikle söz hakkı verdiğim için, daha sonra isterseniz kullanın veya 

size biraz müsamahakâr davranayım; o arada onu da kapatalım. 
Buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, 3 üncü madde üzerine söz almış bulunuyorum; hepinizi, sevgiyle, say

gıyla selamlıyorum. 
Maddeyle ilgili konuşmaya geçmeden önce, ben de, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü, iç

tenlikle kutluyorum. Bizim Anadolu kültüründe, Anadolu hümanizmasında, kadınlann, son derece 
önemli bir konumda görüldüğünü dikkatlerinize çekmek istiyorum, anımsatmak istiyorum. 13 ün
cü Yüzyılda, örneğin, Konya'dan Mevlana şöyle seslenmiş, demiş ki: "Kadın Tanrı ışığıdır, sevgili 
değil. O sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil." Acaba kadının değerini, kadının yüceliğini bundan daha 
güzel söyleyen, anlatan ne söylenmiş ve yine aynı zaman kesitinde, Anadolu'nun bir diğer yöresin
de Hacı Bektaş Veli "kadınlarınızı okutunuz" demiş. 

Ve 13 üncü Yüzyıldan söz ediyorum. Avrupa'nın, özellikle Avrupa'nın ortaçağ karanlığında 
bunaldığı, kilisenin baskısı altında, engizisyon mahkemelerinin baskısı altında bunaldığı, kadın
ların, cayır cayır, içine cadı girmiş suçlamalarıyla suçlandığı bir zaman kesitinde, Anadolu'da, 
Anadolu felsefesinde, kadını böylesine yüce bir noktada gören bir felsefe sisteminin mirasçılarıyız, 
temsilcileriyiz ve bu sistemi en güzel bir şekilde Gazi Mustafa Kemal Paşa yakalamış. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 1921 yılında kadınlarla ilgili söylediğini size nakletmek is
tiyorum: "Tam eşitlik, erkeklerin hakları neyse kadınlannki de aynı. Özgürlüklerini hakkıyla kazan
dılar. Milletin yansının sosyal hayata yabancı, uzak kalması uygun bulunamaz." 1921... Ve yine, 
1923'te "Bundan dolayı, kadınlarımız, hatta erkeklerden çok daha aydın, daha çok ilim ve kültür 
sahibi, daha çok bilgili olmak zorundadırlar." Mustafa Kemal'in Anadolu hümanizması felsefe sis
temiyle tam anlamıyla, her konuda, kadın açısından da, kadının yüceliği açısından da bütünleşmiş 
olduğunu tekrar dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bankacılık sektörünün kredilendirme işleviyle ilgili bir 
çarpıklığı dile getirmek, sizlerle paylaşmak amacıyla söz aldım. 

Bankalarımız, ne yazık ki, yatırımın ve üretimin kredilendirilmesine, hâlâ yeterince yönetebil
miş, yeterince ağırlık verebilmiş değil. 

Konuya girmeden önce, bankacılık sektörüyle ilgili gerçekleşen olumlu gelişmelerden bir iki 
tanesine kısaca değineyim. 2000-2001 krizlerinin tahribatını hızla onarıyor ve ciddî bir atılım 
sürecine girmiş görülüyor bankacılık sektörü. Elimizdeki Ağustos 2005 verilerine göre, sektörde bir 
önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 23, kredilerdeki artış oranı yüzde 40, vergi öncesi kârlardaki 
artış oranı ise yine bir önceki yıla göre yüzde 40; çok ciddî bir performans, alkışlanacak bir perfor
mans. Bankacılık sistemindeki büyüme ve güçlenme, ekonomi açısından ne kadar önemli, ne kadar 
yaşamsal önemde burada söylemeye, anlatmaya gerek yok; çünkü, banka sistemi, temelde yatırımı 
ve üretimi kredilendiren bir mekanizmadır. 

Bakınız, yine Ağustos 2005 itibariyle sistemdeki mevduat toplamı 205 milyar Yeni Türk Lirası 
olmuş. Tabiî ki, bankacılık sistemi bu parayı satmak mecburiyetinde; çünkü, maliyetler, mevduat 
maliyetleri oldukça yüksek. Nerelerde satacak, nerelerde kullanacak; en verimli alanlarda kullanacak, 
en fazla kâr sağlayan alanlarda kullanacak. Bu açıdan baktığımızda, bankacılık sistemi elindeki kay
nağının 130 milyar YTL'lik kısmını kredide kullanmış ve 137 milyar Yeni Türk Lirasını ise, hazinenin 
ballı börekli kâğıtlarına, bonolarına, hazine kâğıtlarına yatırmış. Nereye gitmiş bu hazine kâğıtlarının 
dışındaki o 130 milyar YTL'lik kredi paketi; üretime, yatırıma ve tüketime kredi olarak gitmiş. Yani, 
buradan şuraya gelmek istiyorum: Bankacılık sektörünün, kesiminin yumuşak karnını size sergilemek 
istiyorum. Gerçekten, bankacılık kesimi, kaynaklarının yansından fazlasını, hâlâ, bankacılık sistemiy
le ilgisi olmayan, bankacılık işleviyle ilgisi olmayan, sorumluluğuyla ilgisi olmayan alanda kullanmış 
(yüksek kârlar, hazine kâğıtları) oturduğu yerden para kazanmış. Geçmiş dönemde çok daha fazlaydı 
bu durum; ama, şimdi, hâlâ, krizden hızla çıkışın, iyi bir performansın gösterildiği bir zaman kesitin
de hâlâ, bankacılık kesiminin, gerçek işlevinden oldukça uzak olduğunu görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bankaların kredi toplamının dağılımına baktığımızda, 
sistemin yumuşak karnı iyice ortaya çıkıyor. Bu 130 milyar Yeni Türk Liralık kredi toplamından 
yaklaşık 40 milyar Yeni Türk Lirası -ki, bu yüzde 30'unu oluşturuyor- tüketiciye verilmiş; yani, 
konut, otomobil, kart kredisi olarak kullandırılmış. Reel ekonomiye ne kadar kredi açılmış diye in
celediğimizde, tarıma verilen krediler, tüm krediler içinde sadece 6 milyar Yeni Türk Lirası civarın
da; otomobil kredileri kadar. Ancak ve ancak otomobil kredileri kadar, koskoca tarım sektörüne 
kredi ayırabilmiş, kredi açabilmiş ve bu tarım sektörüne açılan kredi toplamını kredi kartları bor
cuyla kıyasladığımızda, kredi kartları borcu 2,5 kat daha fazla tarıma açılan kredilerden. Yakın 
zamana kadar hem ihracat hem de istihdam açısından kilit sektörlerden biri olan tekstile gelince, 
buraya verilen kredilerin toplamı yaklaşık 7 milyar Yeni Türk Lirası; yani, toplam banka 
kredilerinin yüzde 5 dolayı. Hemen belirteyim ki, bankacılık sektöründe bireysel bankacılığın önplana 
çıktığı bir değişim süreci yaşanıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu süreç, yeni teknolojik devrimle başlayan küreselleşme ol
gusunun bir sonucu, bir gereği olarak görülmekte. Sanayi ötesi toplumu; yani, bilgi toplumu, tüketici top
lumu aşamasına gelmiş olan, geçmiş olan ülkelerde, bankacılık sektöründeki bu yapısal değişikliğin doğ
ru, yararlı olduğu kabul edilebilir; ancak, bizim gibi sanayileşme sürecinin belli bir aşamasına sıkışıp kal
mış; yani, tüketim mallan sanayiini iyi ya da kötü oluşturmuş; ancak, ara mallan sanayiinin kurulmasın
da ciddî sorunlar ve eksikler yaşayan, yatınm mallan sanayii açısından; yani, fabrika yapan, fabrikalan 
üreten sanayi, yatınm mallan sanayii açısından ise çok gerilerde kalmış Türkiye'de, ne yaptığını, ne 
yapacağını bilmeyen, hedefi, stratejisi olmayan, belli olmayan bir ülkede, bankacılık sektörünün işlevi 
ve kredilerinin kompozisyonu, herhalde sanayi ötesi ekonomilerine göre çok farklı olsa gerektir diye 
düşünüyorum. Bankalann kaynaklarının yansından fazlası -az önce söylediğim gibi- yine hazine tarafın
dan emiliyor, kalan yansının yüzde 30'u tüketim kredilerine, bireysel bankacılık alanına gidiyor. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu durum, Türkiye'nin geleceği açısından iyiye işaret 
değildir. Bu duruma nasıl gelindi, hangi süreçte gelindi, bu yapı neden böylesine çarpık hale geldi; 
bunları yaşayarak, acı şekilde yaşayarak, sonuçlarına katlanarak gördük. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Şimdi, kanımca tartışmamız gereken konu, bu çarpık yapı nasıl 

düzeltilir, nasıl düzeltilebilir, bankaların kaynakları, artan oranda, yatırıma ve üretime nasıl yönel-
tilebilir? Tabiî ki bu soru, bankacılık ve finans sektörünün sorumluluklarını aşıyor; bu konu, ülkeyi 
yönetenlerin görev ve sorumluluğu altındadır; ama, ne yazık ki hükümetin bu konularla pek ilgisi 
yok. Bu konularla ilgilenmiyor ne yazık ki hükümet. Bunun için, bir strateji ve bir politika plan
laması vizyonuna sahip olmak gerekiyor. Biz, burada, yıllardan bu yana söylüyoruz, bir politika ve 
strateji planlaması vizyonuna sahip olunması gerekiyor. Türkiye, geleceğin dünyasında, kazananlar 
safında nasıl yer tutacak; bu amaçla, geleceğin dünyasındaki mal ve hizmet talebi hangi alanlarda 
yoğunlaşacak; Türkiye, ekonomik avantajını, sosyal, coğrafî ve stratejik avantajlarını kullanarak, 
hangi endüstrilerde dünya çapında iddialı hale getirilecek; seçilecek olan kilit endüstrilerde başarılı 
olmak için nasıl bir yabancı sermaye politikası, nasıl bir yatırım politikası, nasıl bir üretim ve teş
vik politikası uygulayacak? İşte, finans ve bankacılık sektörü böyle hedefler çerçevesinde yönlen
dirilmek, onlara destek olmak gereği içinde Türkiye. 

Bu söylediklerim şu açıdan önemli, Sayın Başkan değerli milletvekilleri: Türkiye'de ekonomik 
büyüme, giderek iç talebe ve ithalata bağlı olmaya başladı. İhracatın 1 dolar artırılması için ya da 1 
dolarlık bir büyüme sağlanması için, önceki yıllara göre çok daha fazla ithalat yapmak mec
buriyetinde Türkiye, ithal girdileri almak mecburiyetinde Türkiye. 

Bazı çok bilen çevreler şöyle kelam kesiyorlar: Efendim, ithalatın finansmanı sağlandığı 
sürece, Türkiye yüksek ekonomik büyüme oranlarını sürdürebilir. Peki, ithalatın finansmanı nasıl 
sağlanıyor; dış borçla ve sıcakparayla sağlanıyor. Dış ticaret açığı ve buna bağlı cari işlemler açığı 
artıyor, ekonomide dolarla borçlananlar için, dolarla kredi alanlar için kur riski büyüyor. 

Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ufak bir kıvılcımla pat
lama olabilir; hükümetin, bir an önce... Nitekim, o süreç başladı; inşallah, bu kur riski almış olan
lar, bu başlayan süreçte sıkıntıyla karşılaşmaz. 

Bunları şunun için söylüyorum, sözlerimi toparlıyorum Değerli Başkanım; bankacılık ve 
finans sektörünün belli bir hedefe göre yönlendirilmesi, hatta desteklenmesi gerekiyor. Kaynak
larının yarısından fazlasını bankacılıkla ilgisi olmayan alanlara yatıran ve temel işleviyle ilgisi ol
mayan kârlarla, faaliyetlerle övünen, reel ekonomiye, yatırıma, üretime ağırlık vermeyen bir ban
kacılık anlayışıyla Türkiye'nin ileriye götürülmesi kesinlikle mümkün değildir. Hükümetin, güçlü 
ve ulusalcılığı gözden kaçırmayan bir bankacılığın geliştirilmesi için, gerekli politikaları bir an ön
ce tespit edip uygulamaya geçmesi gerekiyor. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu maddenin ülkemize, bankacılık kesimine hayırlı, uğurlu ol
masını diliyorum; hepinizi en iyi dileklerimle, sevgiyle, saygıyla yeniden selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
Madde üzerinde, Anavatan Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Özdoğan; 

buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 1078 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi en kalbî duygularımla, sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce, ben de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle, şerefli ve yüce Türk kadınının Kadınlar Gününü kutluyor ve bu münasebetle, mut
lu, müreffeh bir hayat haklarını elde etmiş bir hayat diliyorum Türk kadını için. Bu vesileyle de bir 
iki söz söylemek istiyorum. 

Dünyada bugüne kadar kadın için söylenmiş gerek felsefî açıdan gerekse insanların, çeşitli 
liderlerin söylediği güzel sözler vardır; fakat, dünya çapında en güzel sözü, Allah'tan aldığı ışıkla, 
İslamın Yüce Peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselatı vesselam söylemiştir: "Cennet annelerin 
ayakları altındadır." Diğer sözler bu hadisi şerifin içerisinde birer noktadan, birer cüzden ibarettir 
sadece. Bu duygularımı da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türk iktisat tarihine şöyle bir baktığımız zaman, cumhuriyet tarihi boyun
ca ülkemizde yaşanmış, yaşanmışlığıyla da hepimizin bilincinde iz bırakmış pek çok olay görmek
teyiz. Doğal olarak, pek çok iktisadî olay toplumumuzun gündelik hayatîni, geleceğe yönelik bek
lentilerini, hayata bakışını etkilemiştir; yani, ekonomideki gelişmeler etkilerini sadece ekonomik 
olaylarda değil, sosyal olaylarda da göstermektedir. 

Ekonomide yaşanan olaylar toplumumuzda iz bırakmıştır. Geçmişte yaşanan önemli ekonomik 
olaylar arasında halkta en çok iz bırakanlara gelince, ani ekonomik daralmalar sonucu yaşanan if
laslar, bunun hemen ardında da bankacılık sektöründeki bazı tuhaf oluşumlar olmuştur. Ekonomik 
daralmaların, krizlerin toplumumuz üzerinde, toplumumuzun hayata bakışı üzerinde nasıl etkiler 
doğurduğu malumdur. Türkiye'de on yıllık bir zaman diliminde ortalama üç kez büyük ekonomik 
daralmalar ve buna bağlı iflas dalgaları yaşanmıştır. Aramızda ticaretle uğraşıp da hiç iflas etmemiş, 
çeki, senedi hiç yazılmamış ya da siftahsız ticarethane kapatmamış varsa, ne mutlu ona diyoruz. 
Zira, bu ülkede ticaret yapmış insanların ezici bir çoğunluğu yokluk nedir, darlık nedir, kriz ne 
demektir, çok iyi bilir. Tabiî, yaşananlar, insanlar üzerinde izler bırakıyor. Bunca badire atlatmış bir 
toplum olarak bizler geçmişte yaşadıklarımızın etkisiyle daha şüpheci, daha gayretli, gelecek kor
kusunu hiçbir zaman, hiçbir yerde üzerinden atamamış bir toplum olduk. Her an bir kriz yaşanabilir, 
onca yıl çalışıp didinip sahibi olduklarımız elimizden uçup gider endişesiyle, ne kendimize 
güvenebildik ne de başımıza geçenlere güvenebildik. 

Neticede, bugün geldiğimiz noktada, vatandaşın duyduğu güven, siyasetçi için en büyük lüks 
oldu. Vatandaş, AK Parti Hükümetine güvenmiştir. Vatandaş, uzun zamandır pek çok siyasî partiden 
esirgediği güveni AK Partiye yöneltmiştir; fakat, bu güvenin semeresini görememiştir. Vatan
daşımız, özellikle de esnafımız, kendini oltaya gelen şaşkın balık gibi hissetmeye başlamıştır. 
Vatandaş, gazetelerde yer alan, televizyonlarda dile getirilen ekonomik verilere bakmakta, buralar
da yer alan olumlu göstergelerle ekonominin iyiye gittiği sonucuna varmaktadır. 

Bunun yanı sıra, hükümete güvenip ticarethane açan vatandaşımız, özellikle de küçük es
nafımız, güveninin bedelini kepenk kapatarak ödemektedir. Odalar ve Borsalar Birliğinin son yıl
larda açılan ve kapanan işyeri istatistik rakamlarına baktığınızda, bu sonuca rahatlıkla ulaşabilir
siniz; yani, açık ya da örtülü olarak yaşanan krizler, geçmişten günümüze vatandaş üzerinde en çok 
iz bırakan ekonomik olaylardır. 

• Ekonomik krizlerden sonra, zihinlerimizde yer etmiş ekonomik olaylara baktığımızda, ban
kaları görürsünüz. Hakikaten, bankacılık sisteminde yaşanan aksamalar ve istismarlar, top
lumumuzun bilincinde, hafızasında önemli yer tutar. Bunlardan bazılarını telaffuz ettiğimiz zaman, 
yaşı müsait olanlar rahatlıkla hatırlayacaklardır. Bir zamanlar bu ülkede banker krizi adı altında bir 
kriz yaşanmıştır. Yüksek faiz vaadiyle vatandaştan para toplayan bankerler sırra kadem basmış, 
vatandaş yediği kazıkla baş başa bırakılmıştır. Bu olayın vatandaşımızın bilinçaltında bıraktığı iz
ler, inanılmaz biçimde, hâlâ hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Zira, yaşanan ciddî bir kriz 
bunalımıydı. Banker krizi üzerine filmler çekildi, kitaplar yazıldı, belgeseller hazırlandı. Olay 
sadece ekonomik olmaktan çıktı, sosyal, hukuksal boyutlarıyla kompleks bir hal aldı. 
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Banker krizini takip eden dönemde bir de baktık kamu bankalarının soygunu gerçeği, ban
kacılıkla ilgili bir olay olarak toplumumuzun gündemine oturdu. Adam, kamu bankasından kredi 
alıyor, fabrikasındaki değersiz artık kumaşları kıymetli kravat kumaşı olarak gösterip, teminat gös
teriyor, sonra giden kredi gelmiyor. Tabiî, bu tür olaylar da, ne yazık ki, siyaset destekli, Parlamen
to destekli olarak gerçekleşiyor. Bankacılıkla ilgili bu olay kamu vicdanını o kadar yaralamıştır ki, 
yıllar yılı "yolsuzluk" denince akla ya müteahhidin malzemeden çalması ya da kamu bankalarının 
dolandırılması gelmektedir. 

Kamu bankalarının hortumlanmasını takip eden yıllar içinde de özel bankaların kurulması, 
yüksek faiz vaadiyle mevduat toplanması ve bu paraların batırılması gerçekleşmiştir. Daha bu 
olayın sosyal etkileri geçmeden, geçenlerde Mecliste görüştüğümüz kredi kartı sorunu gündeme 
geldi. Yeni bankalar bu milletin gündemine ne zaman gelse, ne zaman bu millet bankacılık sis
temine güvense altından bir maraz çıkıyor, bir hin oğlu hin çıkıyor. 

Türkiye'de bankacılığın kurumsallaşmaması, çarpık düzenlemeler, bankalara güvenen vatan
daşı hep perişan etmiştir, yakmıştır. Vatandaş bankalarla ilgili olarak canının acısını unutmamıştır. 
Şimdi, siz, bankacılık sisteminin insafına, devletin düzenleyici işlevine güvenip, canı yanan vatan
daşın canının acısını gideremezsiniz. Bunun bedelini yine piyasalar öder. 

Siz, hem "kardeşim, bu memlekette para yastık altında, piyasalar hamamtası derinliğinde" 
diyerek yakınacaksınız hem de vatandaşla bankacılık sistemi arasındaki güven bunalımının çözül
mesine yardımcı olmayacaksınız. Bunlar birer çelişkidir. Bu millet bankalara küsmüştür. Banka 
dediğiniz zaman vatandaşın aklına para tuzağı gelmektedir. Bankacılıkla ilgili düzenlemeleri yapar
ken, düzenlemenin sosyal etkileri birinci planda olmalıdır. Eğer böyle yapmazsak, bankaları vatan
daşın gözünde canavar olmaktan kurtaranlayız; parayı da yastık altından asla ve katiyetle çıkaramayız. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla, yönetimi Fonda olan şirketlerin tasfiyesinin, Ticaret Kanunu 
hükümlerine bağlı olmaksızın, Fon tarafından yapılması gibi bir düzenleme söz konusudur. Bu 
düzenlemenin bazı toplumsal etkileri de olacağı muhakkaktır; bekleyip göreceğiz. 

Biz Anavatan Partisi olarak, bu kanun teklifini destekliyoruz. İnşallah, çıktığı takdirde, 
vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize en derin 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Mersin Millet

vekili Mustafa Özyürek; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Umarım devre arasıdır, biraz daha izleyicimizin bol olduğu bir toplantıda konuşma fırsatı 

buluruz. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz tasarı, TMSF'yle ilgili ve bankacılıkla ilgili bazı 

düzenlemeleri içeriyor. Ben, bu vesileyle banka sistemimizde ve TMSF'yle ilgili bazı gözlemlerimi 
size aktaracağım, belki de süremi tamamlamadan da sözlerimi bitireceğim. 

Şimdi, banka sistemimiz... Burada arkadaşlarım daha önce rakamları açıkladılar, Sayın As-
lanoğlu da ifade etti. Bankacılığın esası, halktan toplanan paralarla reel sektörün ihtiyaçlarını kar
şılamaktır. Ama, ne yazık ki, bizim banka sistemimiz, reel sektöre kaynak aktarmaktan ziyade, iş
te, kamu kâğıtlarını almak... Son zamanlarda çok yaygın hale geldiği gibi, bir miktar da tüketici 
kredisi veriyor; ama, esas reel sektöre, üretim yapan sektöre çok fazla bir kaynak aktarmıyor. 
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Tabiî, tüketici kredileri ve kredi kartları için kullanılan kaynaklar riski az olduğu için, 50 kat
rilyona ulaşan bu kaynaklar riski az olduğu için bankalarımız tarafından çok istekle kullandırılıyor; 
ama, orada da, kredi kartları nedeniyle, burada uzun uzun müzakere ettiğimiz gibi, önemli sorun
larla karşı karşıya kalıyoruz. 

Tabiî, bankacılık sistemimizi, gerçek anlamda işlevine döndürmek, reel sektöre, üretici kesim
lere kredi kullandırır hale getirmek başlı başına önemli bir görevdir. 

Burada gene tartışıldı, bankacılık sektörümüze yoğun bir yabancı ilgisi var. Yani, yabancılar 
geliyorlar, bizim, tutunmuş, yerleşmiş, yıllardır büyük emeklerle Türkiye'ye hizmet veren hale gel
miş bankalarımızın hisselerini satın alıyorlar. Bu konuda bir sınır getirilmesi meselesi zaman zaman 
tartışıldı. Hatta, bu tartışmalara Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener de katıldı. Gerçekten, 
bu bir yabancı düşmanlığı filan değil; ama, her ülke, kendi ulusal bankacılığını korumak ister. El
bette, belli ölçülerle katılım olabilir, yüzde 20 olur, yüzde 25 olur, yüzde 30 olur; ama, esas hisse 
çoğunluğu Türk müteşebbisinde olmalıdır. Bu noktada eğer bir sınır getiremezsek, korkarım ki, 
giderek bizim bankalarımızın tamamı yabancıların eline geçer. Bu, bankacılıkta ulusal sermayeden 
yana olmak, bildiğimiz anlamda bir yabancı düşmanlığı filan değildir. Olayın hem rasyonalitesi var
dır hem de işte -şikâyet ettiğimiz- bankalar reel sektöre kredi aktaramıyor şikâyetini, eğer yaban
cılar gelirse çok daha fazla yapar hale geliriz; yani, reel sektöre yabancı bankalar eliyle daha az kay
nak aktarılır. Olayın o tarafına bakmak lazım ve -ağırlığı- bankacılıkta ağırlık mutlaka ulusal ser
mayede olmalıdır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, TMSF, yani, bir karadelik haline gelmiştir. El konulan bankaların, esas 
sahiplerinden veya kredi kullananlardan olan alacakları bir türlü tahsil edilemiyor. Buna karşılık, 
hazinenin TMSF'ye aktardığı paralar, işte, yavaş yavaş, bir kısmının, 16,5 katrilyon liralık kısmının 
vadesi geldi, öbürlerinin de vadesi geliyor ve hazine, bu paralan tahsil edemiyor. TMSF de, esas 
borçlusu olan, el konulmuş olan bankalara borçlu olan kimselerden alacaklarını tahsil edemiyor. Ne 
oluyor sonunda; hazinenin sırtında büyük bir yük oluşuyor. Tabiî, bu konuda, TMSF Başkanının, 
"yani, çok az miktarda bir bölümünü tahsil ederiz; ama, büyük kısmının üzerine, ne yazık ki, bir 
soğuk su içmek gerekir" gibi bir açıklaması oldu. Daha sonra, bazı ihalelerde, belki, bir miktar iyi 
fiyatlar elde edildi; ama, bunlar, tabiî, o büyük karadeliği kapatmaya yetmiyor. Onun için, olabil
diği kadar, bütün olanaklar kullanılmak suretiyle, TMSF'nin alacakları mutlaka tahsil edilmelidir, 
bunun mutlaka bir yolu bulunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle bizim verdiğimiz bir önerge vardı; îhlas Finansm tasfiyesine 
TMSF'nin nezaret etmesi, el koyması yönündeki önerimiz, ne yazık ki -Plan ve Bütçe Komisyonun
da kabul edilmişti- burada reddedildi. Bugün, gene bu yönde bir önerge vermiştik bu vesileyle, gene 
reddedildi. 

Şimdi, bu konuda binlerce insan gerçekten büyük bir mağduriyet içinde. Tasfiye kurulu, îhlas 
Finansm yakınlarından oluştuğu için, doğru dürüst tasfiyeyi yapamıyor ve tahsilat yapsa bile bunu 
esas ihtiyaç sahiplerine ödemiyor; büyük bir keyfilik, büyük bir vurdumduymazlık almış başını 
gidiyor. Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne yazık ki, bu olayda hep seyirci kaldı. Oysa -öyle 
zannediyorum ki, bizlere gelen başvurular sizlere de geliyordur- îhlas Finanstan alacağı olan insan
lar, gerçekten büyük bir mağduriyet içinde. Tabiî, bir kısmı, hâlâ, önemli bölümünü alamadı; ama, 
diyelim, İmar Bankasından olan alacaklar konusunda iyi kötü kararlar verildi, fiilen para alanın 
sayısı az; ama, nasıl olsa alırız diye bekliyorlar, çünkü, devlet taraf oldu. Ama, îhlas Finansta or
tada devlet yok, bir tasfiye kurulu var ve son derece keyfî çalışan bir tasfiye kurulu. Buna, mutlaka, 
hükümetin ve Meclisin el koyması gerekiyor; ama, ne yazık ki, bu konuda, nedense, bazı konular
da hassas olan AKP çoğunluğu bazı sesleri duymazlıktan geliyor. 

MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - İhlas Finans, Bankacılık Kanununa tabi değil. 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Benim elimde, İhlas Finans mağdurlarının bir bildirisi 
var; Sayın Başkan, size de hitap ediyorlar, sizi de göreve çağırıyorlar. Diyorlar ki "artık, ne olur, 
Sayın Nevzat Pakdil dahil milletvekilleri bu şikâyetimizi duysunlar, buna bir çözüm getirsinler." 
Ama, ne yazık ki, bunlar, bekledikleri çözümü bir türlü bulamıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, TMSF'nin bazı tasarruflarının çok keyfî olduğunu zaman zaman gözlem
liyoruz. Bunlardan biri -bugün basında da vardı- îzmir Televizyonu Müdürlüğüne, AKP'nin Konak 
İlçe eski Başkanı Fatih Yıldırım atanmış. Şimdi, zaten TRT elinizde, bütün televizyonlarda, maşal
lah, Başbakanımız, bakanlarımız ne söylese haber oluyor. Nedir bu kadar açgözlülük; bir de, tutup, 
TMSF'nin elinde olan bir televizyona, kendi ilçe başkanınızı müdür olarak tayin ediyorsunuz?! Bu 
partizanlık yakışmıyor. TMSF yetkililerini de, ben, buradan kınıyorum. Yani, bu, bir kamu parası bir 
anlamda. Size emanet edilmiş bir kuruluş; bu kuruluşu, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yönetmek 
sizin göreviniz, sorumluluğunuz. Şimdi, böylesi bir görevi ve sorumluluğu, AKP'nin eski ilçe baş
kanına vermek suretiyle katmerli bir partizanlık yapmak, doğrusu yakışmıyor. Ben bu yanlıştan bir 
an önce dönülmesini diliyorum. İzmir'de bu konu son derece tartışılıyor, herkes ayakta; İzmir'deki 
tarafsız çevrelerin hepsi buna büyük tepki gösteriyorlar. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür. 

Ben, bu düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Ama, biliniz ki değerli arkadaşlarım, bu İhlas konusu çözül
mediği sürece, her vesileyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu sizlerin huzuruna getireceğiz; 
ta ki, bu konu çözülünceye, orada mağdur olan milyonlarca insanın hakkı teslim edilinceye kadar. 

Ben, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek. 
Sayın Tütüncü, soru soracaksınız galiba? 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aracılığınızla, kara para aklan-

masıyla ilgili bir soru soracağım Sayın Bakana. 
Kara para aklanmasının ilk adımı, bilindiği gibi, bir bankada hesap açtırılmasıyla başlıyor. 

Daha sonra başka bankalara transfer ediliyor, hatta, başka ülkelere transfer ediliyor ve paranın izi 
kaybettirilmeye çalışılıyor. Kara para aklanmasının ilk adımı bir bankada hesap açtırmakla başlıyor. 
Şimdi, Türkiye, geç de olsa, bu konuda, karaparanm aklanmasıyla ilgili geniş bir düzenlemede 
bulundu ve öyle geniş bir düzenleme ki -hemen bitiriyorum, soruma geleceğim- borsada manipülas-
yon yapmak dahi, bir yorumla, karapâra konumuna gelebilir ya da aklamaya gelebilir. Acaba, 
getirilen düzenleme, Türkiye'de, karapâra aklanmasıyla ilgili mücadelede yeterli midir, etkin midir? 
Bu konuda kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim Sayın Bakan. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tütüncü. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Sayın Tütüncü, çok teşekkür ediyorum. 
Biliyorsunuz, bizim karapâra aklanmasıyla ilgili bir kuruluşumuz var; o da MASAK, Malî Suç

ları Araştırma Kurulu. Şimdi, MASAK'ın kendi kanunu var. Bu kanunun da, bazı suçların veyahut 
da karaparayla ilgili ve terörün finansmanıyla ilgili daha genişletici olması gerekiyor. Uluslararası 
karapâra aklanmasıyla ilgili mevzuatlara baktığımız zaman, bizim, bazı yeni değişiklikler yap
mamız icap ediyordu ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla yapılan toplantılarda, MASAK'ın iştirak et
tiği toplantılarda bunlar ortaya çıktı ve kuruluşlar da bizden bunu talep ettiler; yani "şu şu şu 
değişiklikleri yaparsanız, uluslararası, bu konudaki uygun mevzuata sahip bir ülke olursunuz" diye. 
Bir de, gelip bununla ilgili gözlem yapıyorlar. 
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Şimdi, biz, MASAK'la ilgili çok ileri düzeyde yeni bir kanun hazırladık ve burada öncül suç
ları tekrar anlattık -şüpheli işlem bildirimi- şüpheli işlem bildiriminde bulunanların korunmasıyla il
gili; ama, uluslar arasında kabul görmüş bazı yeni düzenlemeler yaptık ve bunu da Meclisimize sun
duk. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda bu konuşuldu. Zatıâliniz de oradasınız ve alt komisyona 
havale edildi, bildiğiniz gibi. Şimdi alt komisyonda görüşülüyor ve orada, Türkiye, yepyeni ve çok 
ileri bir mevzuata sahip olacak sizlerin de katkılarıyla, inşallah. 

O bakımdan, Türkiye, bu malî suçlar konusunda ve bir de terörün finansmanı konusunda... 
Malum, şimdiye kadar terörün finansmanı suç sayılmıyordu bizde, şimdi suç sayılıyor; hem Ceza 
Kanunumuza göre hem de bu hazırladığımız yeni taslağa göre. Onlan, hep birlikte orada tekrar 
müzakere edeceğiz ve böylece de, Türkiye, güzel bir mevzuata kavuşmuş olacak. 

Bilgi olarak arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Özyürek "maddeyi oylarınıza sunuyorum" ifadesini kullandım. Tasarının 

tümünü de oylarınıza sunacağım, eğer, yoklama talebiniz varsa, bir 30 saniye sonra -tekrar- yerine 
getireyim, olur mu efendim? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tamam. 
BAŞKAN - Tamam. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunacağım... 

II.- YOKLAMA 
(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylamadan önce bir yoklama talebi vardır. 
Yoklama talebinde bulunan üyelerin isimlerini tespit edeceğim: 
Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özyürek, Sayın Öğüt, Sayın Ferit 

Mevlüt Aslanoğlu, Sayın Sedat Pekel, Sayın Sinan Yerlikaya, Sayın Hasan Ören, Sayın Bayram 
Meral, Sayın Orhan Eraslan, Sayın Türkân Miçooğullan, Sayın Bülent Baratalı, Sayın Nail Kamacı, 
Sayın Gökhan Durgun, Sayın Yücel Artantaş, Sayın Yavuz Altınorak, Sayın Mehmet Yıldırım, 
Sayın Enis Tütüncü, Sayın Ziya Yergök, Sayın İsmail Değerli, Sayın Atilla Kart, Sayın Gülçiçek. 

Yoklama isteğini yerine getireceğim. 
Sayın milletvekilleri, şu anda ismini kaydettiğim milletvekili arkadaşlarım yoklama için sis

teme girmesinler. 
Yoklama için 4 dakika süre vereceğim ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

6.- Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Devam) 
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BAŞKAN - Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 7 nci sırada yer alan, Değişik Adlar Altında İlave 

Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Eködeme Yapılması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Büt
çe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

7.- Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek 
Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1171) (S. Sayısı: 1103) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1103 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Mustafa 

Özyürek, AK Parti Grubu adına Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu; şahıslan adına; İstanbul 
Milletvekili İnci Özdemir, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Samsun Milletvekili Haluk Koç, 
Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan ve yine, Mersin Millet
vekili Mustafa Özyürek ve Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in söz talepleri vardır. 

Evet, ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'e aittir. 
Sayın Özyürek, buyurun efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
Sayın Özyürek, süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet

vekilleri; son derece önemli bir tasarıyı görüşüyoruz. Büyük sıkıntılar içinde bulunan kamu per
sonelinin durumuyla ilgili bazı düzenlemeler öngörülüyor. 

Bu düzenleme ihtiyacı nereden çıktı? Biliyorsunuz, yürürlükteki kamu sendikalarıyla ilgili 
yasaya göre, hükümet ile kamu, hükümet ile memur sendikaları arasında toplugörüşmeler yapılıyor. 
Ancak, bu görüşmeler sonunda herhangi bir uzlaşmaya varılmazsa, sendikalann elinde herhangi bir 
yaptırım yok; çünkü, grev hakkı öngörülmemiş. Böyle olunca, ister istemez, memur sendikalan ya 
istemeseler de kerhen bazı noktalarda uzlaşıyorlar veya daha sonra bir uzlaşma komisyonuna git
mek suretiyle hükümetin dediği oluyor. 

Bu noktada, 2005 yılının ağustos ayında, memur sendikaları ile hükümet temsilcileri arasında 
yapılan görüşmelerde bazı noktalar ortaya çıkmıştı. Gerçi, tasanda, bu noktada bir mutabakata 
varıldığı yazılıyor; ama, ortada bir mutabakat yok. Çünkü, KESK bu zabta muhalefet şerhi vermiş
tir -bir başka- Eğitim-Sen de bu zabta muhalefet şerhi vermiştir. 

Çoğunlukla, diyelim, imzalanmış olan bu zabıtta, yan ödeme, eködeme, tazminat almayan 
memurlara, ilk altı ayda 40 000 000 lira -eski para olarak söylüyorum- ikinci altı ayda 40 000 000 
lira olmak üzere bir denge zammı verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, yine, bu zabıtta, tüm memur
lara, ilk altı ayda yüzde 2,5; ikinci altı ayda da yüzde 2,5 bir artış öngörülmüştür. Bu yüzde 2,5'luk 
artışlarla ilgili düzenleme bütçe kanunuyla yapıldı. Bozdur bozdur harca!.. Memurlarımız bu yüzde 
2,5 artışı alıyorlar; ama, 40 + 40'la ilgili düzenleme, ne yazık ki, mutabakat zaptı ağustos ayında 
düzenlenmiş olmasına rağmen, bugüne kadar tasarı getirilmedi; ancak bugün bu saatte bu tasanyı 
görüşmek durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. 

(x) 1103 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, hükümet, bu mutabakat zaptına bağlı olarak getirdiği tasarıyla, din 
görevlileri gibi, polis gibi bazı kesimlere, bu 40 + 40'a ek olarak da bazı ödemeler, 100 000 000 lira 
civarında ödemeler öngörmüştür. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında, Karayol
ları, DSİ, Tapu Kadastro gibi yerlerde çalışan teknik personele de bir eködeme yapılması noktasın
da önergeler verildi; bunlar da kabul edildi ve bu şekliyle tasarı önümüze geldi. Ayrıca, çeşitli uz
manlara eködemeler de öngörüldü; ama, üzülerek haber alıyoruz, öğreniyoruz ki, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda uzmanlar için öngörülen artışlar, tazminatlar, bugün, burada, biraz sonra, verilen bir 
önergeyle geri alınacak ve sadece belediye müfettişlerine bir ek tazminat verilecekmiş. İnşallah 
doğru değildir, inşallah bize yanlış gelen bir istihbarattır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasan gündeme geldiği andan itibaren, tüm milletvekillerini ziyaret 
eden kamu görevlileri, memurlar var. Herkes kendi mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Bunların 
çoğu haklı. Özellikle belli gruplara -din görevlilerine, polislere- verilmesinden biz mutluluk 
duyuyoruz, helal olsun, keşke daha fazlası verilsin; ama, bunlara verip başka gruplara vermediğiniz 
zaman, büyük dengesizliklere, büyük haksızlıklara sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Onun için, bu 
haksızlıkların mutlaka giderilmesi lazım. Biz, bu haksızlıkları gidermek üzere, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda önergeler verdik, pek çoğu kabul edilmedi. Burada da yine o önergelerimizi 
vereceğiz ve sizlerin desteğini bekliyoruz. 

Şimdi, gene, bu tasarıyla, öğretmenlerin ekders ücretlerine, cüzi de olsa bir artış öngörülüyor; 
ama, değerli arkadaşlarım, sayısı 600 000'e ulaşan öğretmenlerimizin yarısının ekders ücreti 
alamadığını biliyoruz ve en önemlisi, burada, yetersiz de olsa, bazı gruplara getirilmiş olan 
eködemeler, emekli aylıklarına yansımıyor. Burada, herhangi bir tazminat almayan, yan ödeme, 
eködeme almayan kesimlere 40 + 40, 80 000 000 liralık bir artış öngörüyoruz; fakat, bu, emekli ol
dukları zaman onların emekli maaşına yansımıyor. Tabiî, şu andaki emekli olanların aylıklarına da 
yansımıyor. Oysa, bu tasarının gerekçesinde, hiçbir yan ödeme almayan memurların çok güç 
durumda olduğu, bunlara bir telafi edici denge zammının yapılması gerektiği düşünülüyor. Bu 
kişiler, başka hiçbir yan ödeme almayan bu kişiler, emekli oldukları zaman çok daha mağdur 
olacak, çok daha güç durumla karşı karşıya kalacaklardır. Öyleyse, hiç yoksa, yetersiz de olsa, ver
diğimiz bu eködemelerin, onların emekli maaşına da yansıması gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, personel meselesini böyle kısmî çözümlerle ele aldığınız zaman, 
mevcut dengesizliklere yeni yeni dengesizlikler katıyorsunuz. Örneğin, Tapu Kadastroda çalışan, 
Devlet Su İşlerinde çalışan, Karayollarında çalışan mühendislere, mimarlara eködemeler 
getiriyoruz. Peki, orada çalışan istatistikçiler var, fizikçiler var, matematikçiler var, bunlar da ciddî 
bir eğitimden geçiyorlar; mesela, bunların günahı nedir, niye bunlara hiçbir iyilik, hiçbir çözüm 
düşünmüyoruz? Şimdi, Karayollarında çalışan mühendislere, teknik personele eködeme 
getiriyoruz, Bayındırlık Bakanlığında çalışan mühendise eködeme vermiyoruz, getirmiyoruz. 
Bunun gibi, başka bakanlıklarda çalışan teknik personele de eködeme vermiyoruz. Şimdi, her nasıl
sa Devlet Su İşlerinde çalışan, Karayollarında çalışan, Tapu Kadastroda çalışan insanlar dertlerini 
anlatabildiler veya hükümet, AKP çoğunluğu onlann derdini anladı. Peki, öbür kesimlerin derdini 
niçin anlamıyoruz?! Arada ne fark var?! İller Bankasında çalışan mühendisin günahı ne?! Bunlara 
mutlaka bir çözüm getirmemiz lazım. Zaten verdiğimiz paralar doğru dürüst bir denge sağlamıyor. 
Bu dengesizlik içinde, hiç yoksa, tüm teknik personele, nerede çalışırsa çalışsın, bir ödeme verelim 
de, yetersiz de olsa onların derdine derman olalım, hiç yoksa bunu yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, biliyorsunuz, mühendislerin yanında, özellikle teknik 
hizmetlerde büyük görevler yapan teknikerler var. Bunlar, teknik lise üstüne iki yıl eğitim gören 
kesimler. Gene, teknik liselerden mezun olan, önemli teknik elemanlar var. Bunların dertlerine de 
mutlaka bir çare bulmak gerekir. 
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Şimdi, ben, yıllarca bürokraside çalışan bir insanım. Devlet memurları, maaşlarının yeterli ol
madığını bilirler; çünkü, derler ki, devletin imkânı bu kadar, bize bunu veriyor; ama, bunun içinde 
dengesizlik, haksızlık olduğu zaman, yan yana iki masada oturan insanlardan birisi eködeme alıp, 
bitişik masadaki oturan birine eködeme vermediğiniz zaman, esas kıyamet o zaman kopar, insanlar 
mutsuz olurlar, insanların verimi düşer. 

Onun için, geliniz, tüm çalışanlar açısından, tabiî, mağdur olanlar açısından, hiçbir ödeme yap
madığımız insanlar açısından bir düzenlemeyi burada yapalım. Bu noktada, bizim, ince eleyip sık dokuyarak 
hazırladığımız önergelerimiz var; destek olursanız, önemli düzeltmeleri hep birlikte yapmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu sistem, öyle zannediyorum ki, Maliye Bakanından İktidar Par
tisine mensup milletvekiline, muhalefet partisine mensup milletvekiline kadar, hepimiz, bize gelen 
talepleri karşılayamamanın büyük üzüntüsü içindeyiz. Zaten, böyle, parça parça bir konuyu çözmek, 
düzeltmek, ne yazık ki, mümkün değil. Onun için, bir global yaklaşım yapılabilir. Nedir o; önce bir 
geçici düzenleme; çünkü, esas sorunun bir personel reformuyla çözüleceğini yıllardır Türkiye'de her
kes söyler durur ve memurların beklentisi de esas bir personel reformudur. Şimdi, bu personel refor
mu yapılıncaya kadar, tüm kamu görevlilerine -bu, sendikalarla toplu görüşmeler sırasında da gün
deme gelmiş bir konudur- 200 000 000'ar liralık bir ilave ödeme yapalım; bu, geçici bir düzenleme 
olarak yerini bulsun. Daha sonra personel reformuyla meseleyi kökünden çözelim. Herkese, yaptığı 
hizmete göre ücret verelim, kariyerine göre ücret verelim, çalışma süresine göre ücret verelim. 

Şu anda, ne yazık ki, personel sistemimiz, ücretler açısından da içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. 
Ben, 1971 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çıktığı sırada Maliye Bakanlığında çalışan 
bir arkadaşınızım. O zaman da, biz, büyük emeklerle güzel bir sistem hazırlamıştık; ama, sistemi otur
turken herkes çıktı, geldi: "Benim durumum ne olacak?.." Şimdi, mevcut durumdaki bir dengesizliği, 
yaptığınız reforma da taşıdığınız zaman zaten dengesizliği aynen devam ettiriyorsunuz. Onun için, cid
dî bir personel reformu mutlaka yapılması lazım. Bu yapılıncaya kadar -gerçekten, içinden çıkılmaz bir 
sistem var; bu içinden çıkılmaz sistemi, bu dengesiz kararlarla daha da içinden çıkılmaz hale getiriyoruz-
hiç yoksa bir iyileştirme yapalım. Hükümet bu konuda bir karar vermiş, bir iyileştirme için adımını at
mış; ne demiş "din hizmetleri sınıfında çalışanlar mağdur." Evet, mağdur, düzeltelim. Polisin mağ
duriyetine çözüm bulalım. O zaman, başka kesimlere de, nispî de olsa, bir çözümü bulmamız lazım. 

Bir diğer önemli nokta, bu konuda köklü çözümlerden birisi, niçin, kamuda çalışan işçilerin 
sorunu buraya gelmiyor, biz oturup günlerce müzakere yapmıyoruz ve hepimize, işçiler, kapı kapı 
dolaşıp kulis yapmıyor; çünkü, onların iyi kötü işleyen bir grevli toplusözleşme hakkı var. Memura da 
grevli toplusözleşme hakkı verelim. Onlar da, hükümetle, işverenle otursunlar sorunlarını çözsünler. 
Bunun köklü çözümü budur. Yani, köklü çözüm personel reformudur, köklü çözüm, grevli, toplusöz
leşmeli, sendikal haktır. Bunları vermeden, işte, böyle, gece yarılarına kadar konuşuruz; günlerce, 
bütün kamu görevlileri, hepimizi ziyaret eder "aman bir çözüm" der. Birkaç kesimin sorununu çözer 
gibi yapsak da, büyük çoğunluğu da darıltan, mutsuz eden bir uygulamayla karşı karşıya kalırız. 

Değerli arkadaşlarım, bu uzmanlarla ilgili, tasanda olmayan; ama, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
ilave edilen düzenlemeler var. O düzenlemeler, inşallah, burada kalır ve biraz daha geliştirerek 
götürürüz. Mesela, vergi denetmenleri -ben, Maliyeden de geldiğim için, sorunlarını yakından 
biliyorum- onların sorunları var, onlara bir tazminatı öngörmemiz lazım. Vergi dairesinin müdürleri var, 
müdür yardımcıları var; Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan şube müdürlerinin sorunları var; onlann ih
mal edilmemesi gerekiyor; yani, bunun gibi pek çok sorunun, pek çok kesimin çok önemli sorunları var. 
Geliniz, bunları, ciddî bir şekilde ele alalım veya belki, hükümet, şunu diyebilir bize: "Ben, bu iş için 
şu ana kadar ayırdıklarıma ek olarak şu kadar daha kaynak aktarıyorum; bunu, adil ve dengeli bir şekil
de paylaştırın." Belki, bu yapılabilir; ama, şimdi, hangi talep ortaya çıksa, hangi kesim bir taleple gel
se, hükümetin cevabı hazır "kaynak yok." Ama, sonunda bakıyoruz, kaynak yok diye 40 + 40'tan baş
ladık, bazı kesimleri sisteme aldık. Öyleyse, öbür kesimlere de bir şey yapılacak herhalde. Bu Genel 
Kurulda da, zannediyorum, bazı önergeler gündeme gelecektir, kabul edilecektir. Onu adaletli bir şekil-

- 2 7 9 -



TBMM B: 72 8 .3 .2006 0 : 5 

de çözmemiz, insanlara, size şunu verdim, hakkındı; sana, istedin bunu vermiyorum; çünkü, sen, şu 
nedenle bunu hak etmiyorsun diyebilmemiz lazım. Ee, bir cevap veremeyince, ne yapalım, hükümet 
bunu istedi... Doğal olarak, belki milletvekili cevabı olarak bunu söyleyeceğiz; ama, buna kimse inan
mıyor ki. O zaman "bu kesime niye verdiniz" diyorlar "demek ki, hükümete, istediğiniz zaman etkili 
olabiliyorsunuz" diyorlar. Bırakınız sizi, bize bile bunu söylediklerine göre, İktidar Partisi milletvekil
lerine haydi haydi bunu söylerler. İktidar Partisi milletvekillerinin de bunlara rahat bir şekilde cevap 
verecek konumda olması lazım. Bunun çaresi de adil ve dengeli bir düzenlemeden geçer. 

Tabiî, tümüyle konuyu kökünden çözeriz iddiası yanlıştır; ama, hiç yoksa bu yaptığımız kısmî 
düzenlemeler içinde bir adalet sağlayabilirsek, işte, o kurumda çalıştığı için eködeme alır, öbür 
kurumda aynı hizmeti yapan birisine eködeme vermezsek bunu anlatamayız ve bunlar insanların 
verimliliğini düşüren düzenlemelerdir. "Hükümet bizi ihmal etti" diyecekler, "Meclis bizi görmez
den geldi" diyecekler. Gerçekten, güç şartlarla çalışan insanların üretimi, verimi daha da düşecek. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın her yerinde hizmet, kamu görevi, memurlar eliyle yürütülür. O 
nedenle, memurların hakkını mutlaka korumak lazım, mutlaka onlara adil ve dengeli bir düzenleme 
yapmak lazım. 

Bu tasarıda bir diğer önemli düzenleme, doğrusu, benim, devlet hiyerarşisi açısından kabul 
edemediğim bir düzenleme var. Deniliyor ki, şu anda, diyelim, Dışişleri Bakanlığı personeli, Çalış
ma Bakanlığı personeliyle ilgili bakanın takdirine bağlı olan tazminatlar var. İşte, en yüksek devlet 
memuru maaşının yüzde 20'sini geçmemek üzere bakanın takdiriyle verilen tazminatlar var. Burada 
bir düzenleme getiriliyor; deniliyor ki: "Bu konularda bakanın verdiği onay, Maliye Bakanından 
uygunluk alınmadıkça geçerli değildir." 

Şimdi, tabiî, hükümet arasındaki uyum benim işim değil; ama, devlet hiyerarşisi benim derdim. 
Şimdi, siz, bir Dışişleri Bakanının, kanunun verdiği ölçüler içinde verdiği bir zammı Maliye 
Bakanının onayına tabi tutarsanız, bu, devletin işleyişi açısından sıkıntı yaratır; çünkü, bunu kanuna 
koyuyorsunuz, kalıcı bir sistem haline getiriyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Gene, burada bir düzenleme var, diyoruz ki: İşte, ocak ayında, şubat ayında bu düzenlemeleri 

yapmışsa, diyelim Dışişleri Bakanı, şu büyükelçiye, şu genel müdüre ben şu kadar tazminat veril
mesini istiyorum diye bir onay vermişse, o da geçerli değildir; bunda da Maliye Bakanının onayı 
şart. Bu, doğru bir yaklaşım değil, bu, doğru bir düzenleme değil değerli arkadaşlarım. Bunu belki 
bir komiteye bırakabilirsiniz, olsa olsa Başbakana bırakabilirsiniz. O bakımdan, elbette, Maliye 
Bakanı tüm ödeneklerin dağılımını filan gözetir, ama, bu noktalarda çok fazla yetki aldığını söy
leyebiliriz. O bakımdan, bu da sakıncalı bir düzenlemedir. 

Ben, bu tasarının, biraz sonra verilecek önergelerle daha dengeli, daha adaletli bir şekilde çık
masını istiyorum ve gerçekten, büyük güçlükler içinde çalışan kamu personeline, Meclisimiz, siz
ler, hep beraber bir nebze yardımcı olalım, onların mağduriyetini önleyelim diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özyürek, teşekkür ediyorum. 
Sayın grup başkanvekilleri, arkadaşlarım, şu anda çalışma süremizin tamamlanmasına az bir 

zaman kaldı. İkinci sırada, AK Parti Grubu adına Sayın Mücahit Daloğlu konuşacak. Sayın Daloğ-
lu konuşursa, sizden, onun konuşma süresinin tamamlanmasına kadar eksüre isteyeceğim. Eğer, 
yoksa... 

EYÜP FATSA (Ordu) - 15 dakikada bitirir Sayın Başkanım... Süre içerisinde bitirir... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Grup konuşmaları bitinceye kadar... 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Hayır, Mücahit Daloğlu'nun Grup konuşması bitene kadar. 
BAŞKAN - Hayır, gruplar olarak da düşünüyorsanız, ona göre karar vereceğim veya konuş

masını yarına bırakacağım. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bitinceye kadar olabilir. 
BAŞKAN - Evet, Sayın Daloğlu buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Mücahit Daloğlu'nun konuşma süresi tamamlanıncaya kadar çalışma süremizin uzatıl

masını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Daloğlu, buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MÜCAHİT DALOĞLU (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemle ilgili konuşmama geçmeden önce, Türk an

nelerinin Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, ben de bu güzel günlerini tebrik ediyorum; ancak, ne 
acıdır ki, dün, Batman'da şehit olan üç kardeşimize bugün acı bir haberle dördüncü bir şehidimiz 
daha eklendi. Bu dört polisimizin, eş ve bacılarının da, annelerinin de bu güzel günleri mutlaka 
acıya boğuldu; biz onu gönlümüzde, kalbimizde hissediyoruz, üzülüyoruz ve acıyoruz. Dolayısıy
la, Balıkesir'de, Manyas'ta ve Maraş-Göksun'da bugün defnedilen bu şehitlerimizi, hem kendi 
Grubum hem Parlamentodaki diğer siyasî partiler adına, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum, 
makamlan cennet olsun, yakınlarına sabır ve taziyelerimizi arz ediyorum ve terörü, yine burada 
Yüce Meclis adına, lanetliyoruz ve onlara çanak tutan mihrakları da lanetliyoruz. Türk Milletinin 
sabır ve vakarının da, bu pis terörü ye ona destek verenleri, bu sabırlarıyla, bu metanetleriyle 
boğacağına olan inancımız da tamdır ve bunu da sizlerle paylaşıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan 

Memurlara ve Sözleşmeli Personele Eködeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak AK Parti Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım; sizleri, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Bu yasada genel gerekçe olarak, değerli milletvekilleri, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 
ile kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlarım korumak ve geliş
tirmek amacıyla sendika kurabilme ve Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları 
ve bu sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında kamu görevlileri için uygulanacak 
katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, har
cırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm, kira, aile yardımı gibi ödenekler, tedavi yardımı 
vesaire... Verimlilik artırıcı diğer yardımları kapsayan konularda toplugörüşme yapılmasına imkân 
sağlanmıştır. 

Şimdi, bu görüşmeler... Değerli milletvekilleri, 2001 yılında, 2002'de, 2003'te, 2004 yılların
da çeşitli vesilelerle toplugörüşmeler yapılmış; ancak, bir mutabakat sağlanamamıştır. 2006 yılma 
ilişkin toplugörüşmeler 15 Ağustos 2005 tarihinde başlamış, 29 Ağustos tarihinde de bitmiştir. 

Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisinin Değerli Sözcüsü Mustafa Özyürek Beyefendi burada 
ifade ettiler; ben kendilerine bir yönüyle teşekkür ediyorum. Hangi yönüyle; burada, gerçekten... « 
Değerli arkadaşlarım, benim Mecliste hep arzu ettiğim, muhalefet bizi eleştirecek, eksiklerimizi 
söyleyecek; ama, bir üslup da olacak. Ben, Mustafa Beye teşekkür ediyorum; ben bugün o üslubu, 
arzu ettiğim üslubu Mustafa Özyürek Beyefendide gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. Hepimize 
örnek olmasını da diliyorum; böyle olması lazım. Eleştireceğiz, kırmayacağız, dökmeyeceğiz. 
Teşekkür ediyorum. 
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Kendisi ifade ettiler; ancak, yani, ağustos ayında başlayan görüşmeler, elbette ki, 2006 yılına 
cari bir görüşmelerdi. 2006 yılı bütçesi gelmeden, bu görüşmeler sağlıklı bir zeminde ve zamanda 
yapılarak 2006 yılı bütçesine yetiştirildi ve 2006 yılında da sağlıklı bir şekilde... Daha evvel, dört 
yıl bu sendikalarla yapılan görüşmelerden bir mutabakat çıkmazken, çok şükür -bu mutabakat met
ni elimizde- bugün, AK Parti Hükümetinin gayretli çalışmaları, sendikalarımızın özverili ve an
layışlı çalışmalarıyla... Elbette, itiraz eden arkadaşlanmız, sendikalarımız olmuştur; ama, sonuçta 
uyum komisyonu da var; uyum komisyonunda hükümetin dediği değil -oraya ben itiraz ediyorum, 
Mustafa Bey ifade etti- hükümetin dediği olmaz uyum komisyonunda, tarafların dediği olur ve 
sonuçta zaten bir hakem kuruluşudur ve tarafların dediği olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, toplantı sonucunda, 2006 yılında kamu görevlilerine sağlanacak malî 
ve sosyal haklara ilişkin mutabakat metninde şunlar yer almıştır: Biraz evvel ifade edildiği gibi, ay
lık katsayılar kullanılmak suretiyle, ocak ve temmuz aylarında yüzde 2,5 zam öngörülmüştür ki, 
hükümetin 2006 yılı için öngörmüş olduğu enflasyon oranı da yüzde 5'tir. Dolayısıyla, bunlar bir
biriyle örtüşmektedir. Temsil ve görev tazminatı alanlar ile kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç 
tutularak, ocak ayından itibaren 40 000 000 ve temmuz ayından itibaren de 40 000 000, toplamda 
80 000 000, ortalaması 60 000 000 zam yapılmıştır ve bir iyileştirme yapılmıştır. 

Şimdi, buradan, bizi de günlerce arayan değerli memurlarımıza, teknik elemanlarımıza, AK 
Parti Hükümeti ve AK Parti Grubunun da, en azından onların menfaatim onlar kadar düşünüp, gece 
gündüz komisyonlarda da nasıl daha fazla iyileştirme yapılır endişesiyle çalıştıklarını burada ifade 
ediyorum ve bizi de anlamalarını istirham ediyorum; ancak, halkımıza şunu da ifade etmek is
tiyorum: Hükümetin elinde bir bütçesi var; bu bütçeyi, mutlaka, milletin ve özellikle devlet işlerin
de hükümete yardımcı olan memurlarımızın ücretlerinin iyileştirilmesi için kullanacağından emin 
olsunlar. Değerli milletvekilleri, bugüne kadar, çalışanlar, ücretliler arasındaki gelir dağılımı o 
kadar dengesizdi ki, AK Parti Hükümeti, bunu üç yıldır çalışıyor, nasıl iyileştireceği üzerinde 
hesaplar yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası olsun bir, Sosyal Güvenlik Yasası olsun, iki; 
Devlet Personel Rejimi Reformu Yasası olsun, üç; birçok çerçeve yasalar var; bunlarla da mutlaka 
birçok şeyler, eksik kalan ve ihmale ihtiyacı olan noktalar düzeltilecektir; ancak, bütçe disiplini 
içerisinde iyileştirme aşağıdan yukarıya doğru yapılacağından dolayı, daha az maaş alan, daha 
düşük ücretleri olan, daha çok mağdur edilen veya görevleri daha sıkıntılı olan, daha riskli olan 
kesimlerden daha iyi olanlara doğru gidildiği için, iyileştirme de, ister istemez, bu espri çerçevesin
de yapılmıştır. Onun için, bunu da dikkatlerinize arz ediyorum. 

Ayrıca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 1 250'den 1 450'ye ve sendika üyesi olan per
sonelin sendika aidatlarında 5 000 000'luk bir iyileştirme gibi iyileştirmeler yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu tasanda, mevcut bakanlıklanmızın tümü -buradan tek tek isimlerini 
saymak yanm sayfa tutacağı için, sizleri ve halkımızı sıkmak istemiyorum- mevcut bakanlıklarımıza 
bağlı müsteşarlıklar, genel müdürlükler, bağımsız başkanlıklar, bunlann merkez ve taşra teşkilatlan 
ile bağlı kurumları kapsayan bir tasarı getirilmiştir ki, saymıyorum, aşağı yukan 51, yani bakanlık
lara bağlı 51 alt kurum ve bağlı kuruluşlan ifade etmektedir. İşte, bunlann merkez ve taşra teşkilatı 
ile varsa bunların dönersermaye kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa göre istihdam 
edilen memurlar ve bunlann aylıklannın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar, 2914 sayılı Yükseköğ
retim Personeli Kanununa göre ve mevcut, sayılı tarihlerdeki subay, assubay, sözleşmeli assubay 
gibi, bunların ilgili gösterge rakamlarına ve memur aylıklanna uygulanan katsayının çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda her ay eködeme yapılır diye bir teknik düzenleme yapılmıştır. 

Böylece, buradaki esprimiz, mevcut çalışan devlet memurlanmızın daha fazla mağdur olmamalan; 
ama, mutlaka ve mutlaka, devletin imkânlan da göz önüne alınarak bir iyileştirme yapılmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, AK Parti, 2002 Kasımında iktidar oldu ve AK Parti Hükümeti kurul
duktan sonra, parti programına uygun olarak ve onunla örtüşen, sürdürülebilir bir acil eylem planı 
halkımıza deklare edildi. Bu plan ve program şu zaruretten ortaya çıkmıştı: Siyaset alanının daral
dığı, devlet ile toplum arasında güven sorununun derinleştiği, toplumun değişik kesimleri arasın
daki iletişim kanallarının tıkandığı, ağır bir ekonomik krizin, sosyal krizin, hatta ve hatta yönetim 
krizinin toplumu bunalttığı bir ortamda, milletle paylaşılmış ve hayata geçirilmiş bir programdır. 
acil eylem planı, hepinizin malumudur, bir ay, üç ay, altı aylık ve oniki aylık olmak üzere -zaten acil 
olması nedeniyle- bir yıllık bir programdı; ancak, hükümetin programı ise beş yıllık yapılmıştı. 
Burada bazı bütçe hedeflerine ve toplumun çeşitli kesimleriyle ilgili hedeflere bakmak istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bakın, faizler yüzde 67'den yüzde 14'e -hepimizin bildiği- enflasyon 
yüzde 36'dan yüzde 8'lere; millî gelir 2 200 dolardan 5 000 dolara; KDV yüzde 18'den yüzde 10'a, 
8'e, l'e, 0'a, çeşitli sektörlerde, böylece, bir iyileştirme süreci; gayri safî millî hâsıla yüzde 100 ar
tıyor, 180 milyar dolardan 320 milyar dolara; ihracat 75 milyar dolar, ithalat 95 milyar dolar; yani, 
ithalat, ihracattan fazla; ama, bu rakamlara baktığımız zaman, takdir edersiniz, mesela ithalat 
rakamlarının yüzde 80'e yakını, makine ve yatırım, ekipman malzemeleri olarak görülmektedir. Bu 
da, en azından, ülkemizde yeni istihdam alanlarının yaratılacağına dair bir işaret vermektedir. 

Böylece, bu çalışmalar milletimiz için yapılmıştır. Ekonomik istikrarın sağlanmış olması, 
rekabetçi piyasa yapısı oluşturulmuştur, sürdürülebilir bir kalkınma programı uygulanmıştır, yol
suzlukların ve hortumların önü kesilmiştir. Bunu, şöyle ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekil
leri, yine biraz evvel muhalefet sözcülerimizin, elbette haklı olarak, bu hortumlar, bu milletin parası, 
banka batıranlar tarafından nereye götürüldüğünün hesabını burada görmek zorundayız. Şöyle ki: 
Kayıtlı 50 milyar dolar, bankalarda batırılan paraların, bugün, TMSF tarafından 10 milyar doları 
tahsil edilmiş ve devlet hazinesine irat kaydedilmiştir. Değerli milletvekilleri, onun için, bizden ev
vel çarpık yapılaşmayla, bazen kasıtlı, bazen kayırmacı yapılanmalarla bankalar kurdurulmuş, ban
kalar batırılmış. Acaba, AK Parti döneminde -soruyorum muhalefete de, bizi izleyenlere de-
TMSF'ye devredilen bir tane banka var mı; olamaz. Kaldı ki, AK Parti bu dönemde 10 milyar doları 
tahsil etmiş, devletin hazinesine koymuştur ve 10 milyar dolar da, tahsil edilmek üzere hem görüş
meleri hem de kayıtları tutulmuştur. Ama, çok üzücüdür, 30 milyar doların ne olduğu henüz belli 
değil; çünkü, bir hukuk devleti; hukuk devleti ancak hukuk çerçevesinde icra edebileceğini alacak
tır. Demek ki, burada milletimizle bir gerçeği paylaşmak zorundayız; AK Parti Hükümeti, hukuk 
çerçevesinde, 10 milyar dolar tahsil etti, 10'unu da Allah'ın izniyle edecektir; ama, bir 30 milyar 
dolara henüz ulaşılamamıştır hukuk çerçevesinde; ama, inşallah ulaşır, onu da tahsil ederiz. Onun 
için, burada, AK Parti Hükümeti zamanında, AK Parti İktidarı zamanında hortumculara göz yum
mak, onlara hortumlatmak gibi 1 liralık bir rakam kimse söyleyemez. Lütfen, bunu konuşan ar
kadaşlarımızdan da, bu konuda daha merhametli, daha dürüst ifade etmelerini de istirham ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, memurlarımıza yapılan bu iyileştirmelerin bir başka esprisini ifade et
mek istiyorum. AK Parti Hükümeti kurulduğunda, hükümet programında Türk Milletine şu sözü 
verdi: "Üç yıl AK Parti Hükümetinden bir şey beklemeyin." Aslında, bu "bir şey beklemeyin" 
demek, "bizden hizmet beklemeyin" anlamına gelmezdi ve milletimiz de bunu çok iyi algıladığı için 
ta seçimden önce kendisine bu dürüst sözü veren AK Partiye destek verdi. Çünkü, üç yıllık bir 
dönem, en azından bir rehabilitasyon süreciydi. Şu anda dördüncü yılımızı yaşıyoruz, seneye inşal
lah beşinci yılımız ve onun sonunda seçimler gelecektir. İşte, bu üç yıldan sonraki rehabilitasyon 
sürecinde, hükümetimiz, Maliyemiz, hazinemiz, yapmış olduğu devlet tasarruflarıyla, yapılan ih
racatlarla, yapılan turizm gelirleriyle bütçemizde iyileşmeler oldu, bunu da halkımıza yansıtıyor; 
ama, elbette ki, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi, Maliye Bakanının ulufesi 
değildir ki, elini cebine atsın, sorumsuzca, istediği gibi dağıtsın; bir planı var, bir programı var, el
bette ki, bu işin yine millete vereceğimiz bir hesabı var. Ancak, ne kadar biriktiyse havuzumuzda, 
bunu en adil bir şekilde, en ölçülü bir şekilde bütün kesimlere yansıtmak da hükümetin görevidir. 
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Şunu da ifade etmek isterim: Elbette, bizim niyetimiz en doğru, en adil şekilde bu taksimatı 
yapmak olmakla beraber, eksikler, hatalar var mıdır; elbette vardır; ama, bunu ikmal edecek irade 
de, yine bizim hükümetimizde mevcuttur. Zira, Maliye Bakanlığımıza verilen yetkiyle, biraz evvel 
değerli milletvekilimiz Mustafa Bey de ifade ettiler "daha iyileştirilemez mi..." Elbette, hatalar var
sa görülecektir, düzeltilecektir. Biz de kendi Grubumuzda, acaba şunlar yapılamaz mı, diye 
mütalaalar etmişizdir; ama, elini cebine attığın zaman, paran kaç kuruşsa, elbette ki, gücünün yet
tiğini vermek zorundasın. Onun için biz, 1 400 000 memurumuza bu iyileştirmeyi yaparken -onlara 
helal olsun, onlar daha fazlasına layıktır ve haklarıdır- yapamadıklarımıza karşı elbette biz de onlar 
kadar üzgünüzdür; ancak, bu yapamamak, biraz evvel ifade ettiğim gibi, iyileştirme periyotları çer
çevesinde, bir plan program içerisinde yapılmıştır ve devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, bunları ifade ederken, bir de genel bütçe dengeleri üzerinden bir bilgi ver
mek istiyorum. Şimdi, 2002 yılında Türkiye'de yetmiş milyondan toplanan vergiler, bizim dışborç 
faizlerine yetmezken ve buna 3 lira da -100 birim üzerinden düşündüğümüz zaman- 100 liraysa, 103 
lira ekleyerek biz dışborç faizlerini öderken, bugün AK Parti İktidarının tasarruflu, kanaatkar ve 
bilinçli çalışmalarıyla bu, yüzde 50'ye düşmüştür. Bu yüzde 50'lik faiz giderleri de bizi üzmektedir; 
ancak, üç yılda yüzde 50'lik bir rehabilitasyon yapılmıştır. Dolayısıyla, buralardan elde edilen, örneğin 
hükümete geldiğimizde 37 bakanlığın 23'e düşürülmesinde her bakanlık adına 1 milyar dolarlık bir 
tasarruf yapıldığını, muhalefetteki değerli maliye kökenli arkadaşlarımız bizden daha iyi bilirler. 

Bu bir tasarruftu ve aynı zamanda bunun çok psikolojik bir mesajı vardı; devlet tasarruf yapacak
tır ve önce kendinden başlamıştır. Bütün bu tasarruflar, tekrar tekrar bu kürsüden konuşulmuştur, 
hepinizin malumu, bir defa daha halkımızla paylaşmak istiyoruz. Bu tasarruflar, öğrencilerimize ucuz 
veya bedava kitap olarak, yeni yatırım yapılan hastaneler, koğuş sisteminden oda sistemine dönüşüm 
yapan hastanelere, ucuz ilaca... Cumhuriyet tarihimizde ilk defa ilaçlarımızda yüzde 80'den yüzde 
10'lara kadar ucuzlama yapılmıştır, ilaç soygunu önlenmiştir, sağlık hizmetlerinin birleştirilmesiyle in
sanımıza bir psikolojik güven gelmiş, ayırımcılık kaldırılmıştır. Onun için, sağlık hizmetinde, eğitim 
hizmetinde halkımıza eşit davranmayı felsefe ve ilke edinen AK Parti İktidarı, elbette ki ücret 
dağıtımında da bu adaleti, bu ilkeyi hesap etmiştir; ama, gücünün yettiği kadarını yapabilmiştir. 

Bir şeyi daha ifade edeyim: Bizden evvelki dönemlerde, elbette ki, memurun tasarrufu adına 
kesilmiş olan 14 katrilyonluk nemalar, maalesef, değerli milletvekilleri ve değerli halkımızdan da 
dinleyenlere hitap etmek istiyorum, kâğıt üzerinde tasarruf edilmiş bir rakamsal değeri olan bir 
tasarruftu; AK Parti İktidarı bunu görmezden gelebilirdi ve tasarrufa devam edebilirdi. Halbuki, 
bunu borç kabul etti, devlet geleneğinin, saygısının bir gereği olarak bunu borç kabul etti ve en son 
borç taksitlerimiz de inşallah haziranda ödenerek, 14 katrilyonluk milletimize olan borcumuz bu 
şekilde ikmal ve ifa edilmiş olacaktır. Dolayısıyla, AK Parti İktidarı elini toplumun hangi kesimine 
atmışsa, elbette -efendim, parantez içinde söylüyorum- bizden evvel bu memlekete hizmet yapan
ları minnetle, şükranla ve hayatta olmayanları da rahmetle anıyoruz. Biz de onların devamını daha 
iyiye götürmek için çalışıyoruz; ancak, bugüne kadar el atılmayan yüzlerce sektöre AK Parti İk
tidarı el atmıştır. Efendim, bunlardan bir tanesi de kredi kartlarıydı. Geçen hafta, mutlaka 
muhalefetimizin de destekleriyle ideal seviyede olmasa bile, bir rehabilitasyon yapılmıştı; bir soy
gun, bir vurgun ve kartzedeler bu sıkıntıdan, kısmen de olsa, kurtarılmıştır. Geçen hafta içerisinde, 
Ulaştırma Bakanlığımız, 800 000 tane, kamyon sahibi olan, Türkiye Cumhuriyetinde, sınırsız, 
sorumsuz, parası olanın kamyon aldığı, sektöre girdiği, ne taşıdığı belli olmayan bir sektör varken, 
bu sektör kayıt altına alındı, bu sektöre bir kimlik verildi ve bu sektörün bütün faaliyetleri de bir 
disipline edilmiş oldu ve sektörün yüzde 99'u da bundan memnun olduğunu, bizzat ifade ederek, 
gelip, burada, bakanlarımızı ziyaret etmişlerdir. Eksik olan da vardır; o da düzeltilir. 

Burada ifade etmek istediğimiz şudur: AK Parti İktidarı döneminde, birçok ilkler yaşanmıştır 
ve bu ilkleri AK Parti yaşatmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Daloğlu, konuşmanızı tamamlar mısınız lütfen. 
Buyurun. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım. 
Sözlerimi, o zaman, şöyle tamamlayayım izin verirseniz Değerli Başkanım: Bu kanunlarda, 

ben, şöyle ifade ediyorum: "Her şey tamamdır, yüzde yüz her şey yerine oturmuştur" AK Parti de 
demiyor. Mutlaka yapılacaklar vardır ve en iyisini, inşallah, bu iradeyle yapacağız. Şu anda, içinde 
sıkıntı hisseden değerli devlet memurlarımızın da, o sıkıntılarını ikinci periyotta gidereceğimize 
inanıyoruz. 

Yıllardır ihmal edilmiş olan bu konuların düzeltilmesi, elbette ki, bu Parlamentoya nasip oldu, 
AK Partiye nasip oldu. Nitekim, biraz evvel ifade etmiş olduğum dört yıldır anlaşamayan sen
dikaların mutabakat metnini de birlikte paylaştık. 

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Hükümet, tarafları tatmin etmeyen, değişik aksaklık
ları ikmal için de gerekli düzenlemeleri yapacak ve Maliye Bakanlığımız ve onun değerli bürokrat
ları da, bu konuda, bugünden itibaren çalışmalara başlamışlardır. Böylece, özellikle çalışan
larımızın, devlet memurlarımızın, bürokratlarımızın ve sosyal kesimlerin tümünün, bu sıkıntılarını 
bir nebze giderdiğimize inanıyoruz. Bu, bize, mutluluk vermektedir. Gideremediğimiz değerli 
memurlarımıza ve bürokratlarımıza da, buradan, elbette ki söz veriyoruz; çünkü, biz, memleketin 
her sıkıntısını düzelten bir iktidar olarak, onları da ileriki dönemlerde düzelteceğimize inanıyorum. 

Gecenin bu saatinde sizlere de çok teşekkür ediyorum. 
Saygılar, sevgiler sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN -Sayın Daloğlu, teşekkür ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, çalışma süremiz tamamlanmıştır. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 9 Mart 2006 Perşembe günü, alınana karar 

gereğince, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Sizlere ve bizi izleyen izleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 22.08 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 

başlattığı bir incelemeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı 
(7/11757) 

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 
S n . B a ş k a n l ı ğ ı n a 

Aşağ ıda sunu lan so ru la r ımın , A n a y a s a ' n ı n 9 8 . v e T . B M . M î ç t ü z ü ğ ü ' n ü n 9 6 . vd. 
madde le r ine göre B a ş b a k a n Say ın R. T a y y i p E r d o ğ a n taraf ından yazı l ı o l a rak 
cevaplandı r ı lmas ın ı a r z e d e r i m . Saygı lar ımla . .;..--

^ 23.X2.2005 
„._-- - ,-- - F e r i d u n F. B A L O G L U 

s'*' ^'"^.-' _/'' A n t a l y a Mil le tveki l i 

2 1 Ara l ık 2 0 0 5 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 2 0 . 0 0 ' de yapt ığ ın ı z " B u anayasa l s u ç t u r , 
bunun için d e v r e y e g ir i lmes i l a z ı m " b iç imindeki a ç ı k l a m a n ı z d a n y a k l a ş ı k 13 saat s o n r a , 
A n k a r a C u m h u r i y e t Başsavc ı l ı ğ ı 'n ın b ir ince leme başlatt ığ ı haber i k a m u o y u n a 
yans ımışt ır . 

İ n c e l e m e n i n V a n 100 . Y ı l Ünivers i tes i R e k t ö r ü Prof. D r . Y ü c e l A ş k ı n davas ı i le 
ilgili o larak g ö r ü ş aç ık land ığ ı iddias ına dayal ı o l d u ğ u , C H P Gene l B a ş k a n ı D e n i z 
Bayka l , Y Ö K B a ş k a n ı Prof. D r . E r d o ğ a n Tez iç , T B B B a ş k a n ı A v . Ö z d e m i r Ö z o k , 
T Ü S İ A D Y İ K B a ş k a n ı M u s t a f a K o ç v e ismi a ç ı k l a n m a y a n ç o k say ıda kiş iyi kapsad ığ ı 
b i ld ir i lmektedir . 

B u k a p s a m d a ; 
1- A n k a r a C u m h u r i y e t B a ş s a v c ı s ı ' m n , sizin a ç ı k l a m a n ı z d a n y a k l a ş ı k 13 saa t 

sonra , harekete g e ç m e s i n i n b i r "tesadüf" o l a r a k k a b u l ed i lmes i m ü m k ü n m ü d ü r ? 
Rektör l er Komites i 'n i ı ı 19 E k i m 2 0 0 5 ' d e yapt ığ ı a ç ı k l a m a n ı n ü z e r i n d e n 2 ayı aşk ın s ü r e 
geçt ikten s o n r a Y Ö K B a ş k a n ı h a k k ı n d a , Başsavc ı l ığ ın ince l eme baş la tmas ı i ç in , 
B a ş b a k a n o larak s iz in "yarg ıya ta l imat" v e r m e n i z mi g e r e k m e k t e d i r ? 

2 - A n a m u h a l e f e t Part i s i Gene l B a ş k a n ı Say ın D e n i z B a y k a l h a k k ı n d a s îz in 
sözleriniz üzer ine b ir i n c e l e m e baş lat ı lmış ise, b u u y g u l a m a n ı n A v r u p a Birl iğ i 
ü lke ler inde b ir benzer i o l u p o lmadığ ın ı aç ık lar mıs ın ız? 

3 - A n k a r a C u m h u r i y e t B a ş s a v c ı s ı ' m n " B a ş b a k a n v e baz ı bakan lar ın da 
değer lendirmeler i o l d u , b u kiş i ler in d e sözlerini ince leyecek m i s i n i z ? " s o r u s u n a , " B u 
doğru o l m a z " yanı t ın ı v e r m e s i , s i zce yarg ın ın s iyasal b a s k ı a l t ında o l d u ğ u şüphe ler in i 
d o ğ r u l a m a k t a mıd ır? 

Başsavc ı l ığ ın , y a l n ı z c a karş ı görüşleri ince lemes i , ikt idarı ince l emey i " d o ğ r u 
b u l m a m a s ı " adale t an lay ı ş ıy la bağdaşab i l i r m i ? 

4 - "Yargı görev in i e t k i l e m e " iddiası i le Başsavc ı l ı ğ ın ; 2 ay s o n r a v e s i z in 
sözler iniz ile ince l eme b a ş l a t m a s ı karş ı s ında , Başsavc ı l ık görevl i ler i h a k k ı n d a "görev i 
ihmal" iddiası ile i n c e l e m e baş la t ı lmas ı için g ir i ş imde b u l u n a c a k mıs ın ız? 

T.C\ 
A D A L I I B A K A N L İ Ğ İ O>/c^ . /2006 

Bakan 

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 

İlgi: a) K a n u n l a r ve Karar lar Dairesi Başkanl ığı ifadeli, 1 8 /01/2006 tarihli ve A . 0 1 . 0 . G N S . 
0 .10 .00 .02-7/1 1757-17994 /46283 sayılı yaz ın ız . 

b) Başbakan l ık Kanun la r ve Karar lar Genci M ü d ü r l ü ğ ü ifadeli , 23 /01 /2006 tarihli ve 
B.O2.0.KKG.O. 12/106-499-1 1/315 sayılı yazı . 

e) 0 2 / 0 2 / 2 0 0 6 tarihli ve 127 sayılı yaz ımız . 

İlgi (a) yaz ın ız ek inde Başbakanl ığa gönder i len ve ilgi (b) yazı ile Bakan l ığ ımızca 
cevap land ı r ı lmas ı tens ip o lunan ; Anta lya Mil le tveki l i Fer idun F. B a l o ğ l u ' n u n Sayın 
B a ş b a k a n ' a yönel t t iği 7/1 1757 Esas No . lu yazılı soru önerges iy le ilgili cevaba e s a s teşkil 
edecek bi lgi ler in der lenebi lmes i için ilgi (c) yaz ımız la , Türk iye B ü y ü k Mil le t Mecl is i 
İ ç tüzüğünün 9 9 . maddes in in beşinci fıkrası uyar ınca bir aylık ek süre ver i lmesi is teni lmişt i r . 

S ö z konusu soru önerges ine ver i len cevap örneği iki n ü s h a hâ l inde i l iş ikte 
sunu lmuş tu r . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

rç-EK 
pi^ . B a k a n 
Soru önerges i cevab ı 
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Sayın Feridun F.BALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

f.B.M.M. 

Sayın Başbakan "a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması 
tensip olunan 7/11757 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı 
hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak. yetki ve yükümlülüklerinin 
ayrıntılarıyla düzenlendiği; Kanunun 160. maddesinde, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya 
başka bir surelle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davası 
açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlamasının bir 
görev olarak düzenlendiği malûmlarıdır. 

II- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15/02/2006 tarihli ve 3/2508 sayılı yazısında; 
a) Basında yer alan. değişik bir çok kişi hakkında re'sen soruşturma açıldığı yönündeki 

haberlerin gerçeği yansıtmadığı; keza Başsavcı tarafından söylenmemiş sözlerin bile haber 
konusu yapıldığı: 

b) Bir milletvekilinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı. Rektörler Kurulu üyeleri ve 
bazı üniversite rektörleri hakkındaki şikâyeti üzerine başlatılan iki ayrı soruşturma evrakının 
21/10/2005 ve 27/12/2005 tarihli görevsizlik kararlarıyla Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderildiği: 

c) Bir sendika il başkanının Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ve Rektörler Kurulu 
üyeleri hakkındaki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma evrakının 28/10/2005 tarihli 
görevsizlik kararlarıyla Millî Eğitim Bakanlığına gönderildiği; 

d) Bir derginin il temsilcisinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ve Rektörler Kurulu 
üyeleri hakkındaki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma evrakının 25/11/2005 tarihli 
görevsizlik kararlarıyla Millî Eğitim Bakanlığına gönderildiği; 

e) Bir gazetede yayımlanan yazılara istinaden Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı 
hakkında başlatılan soruşturma evrakının 02/01/2006 tarihli görevsizlik kararlarıyla Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderildiği; 

0 Bir sendika yetkilisinin, bir partinin genel başkanı ve bir milletvekili hakkındaki 
şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda. 19/01/2006 tarihli Kararla yasama 
sorumsuzluğu çerçevesinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği: 

g) Soru önergesinde bahsi geçen konuyla ilgili olarak. Türkiye Barolar Birftği J3a$kanı 
ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı hakkmda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 
açılmış bir soruşturma bulunmadığı; 

h) Anılan soruşturmalar şikâyet dilekçesine istinaden başlatılmış olup; bu soruşturmalar 
dışında. 21/12/2005 tarihinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında re'sen başlatılan 
herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı; 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

C< 
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2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale'deki kamu personelinin görev 
değişikliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/11881) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERBÖĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ( \ 

Saygılarımla. t\\ u \ 

Ahm^pfcÜK 
Çanakkale\MUIetvekili 

Hükümetinizin icraatları arasında en çok dikkat çeken uygulamaların başında 
kadrolaşma çalışmalarınız gelmektedir. İktidara geldiğiniz günden bugüne kadar ne acıdır ki 
kendi anlayışınıza yakın kişileri bürokraside göreve getirdiniz. Haksız yere görevden aldığınız 
bürokratın, mahkemenin vermiş olduğu iade kararlarına rağmen, atamalarını yapmayarak tam 
bir keyfi yönetim sergilemeniz, bürokrasiyi içinden çıkılmaz bir sıkıntıya sürüklemiştir. 

Bu doğrultuda; 

1-58. ve 59. Hükümetlerde yani, 2002 kasım ayından bu güne kadar Çanakkale'de 
görev yapan tüm kamu personeli içerisinde; yapılan atamalar, görevden almalar ve unvan 
değişikliği adı altında yapılan tasarruflarınız sonucu, hangi kurumlardan, hangi bürokratlar 
görevden alınmış, görev yerleri değiştirilmiş veya terfi ettirilmiştir? Hükümetinizin bu 
tasarrufları sonucu kaç personel çalıştığı kurumla mahkemelik olmuş, kurumlar mahkeme 
kararlarının gereğini yerine getirmiş midir? 

2-Son günlerde, Çanakkale'de yaşanan iktidar partisi il-ilçe yöneticileri ile bürokratlar 
arasındaki ilişki Çanakkale kamuoyunu ciddi anlamda rahatsız etmeye başlamıştır. AKP İl 
yöneticilerinin, ilimizde görev yapan bürokratların görevlerini gerçekleştirirken birçok 
engellemeler yaptığı tüm Çanakkale kamuoyunca bilinmektedir. Bu konuda ilimizde görev 
yapan bürokratları, AKP parti yöneticilerinin engellemelerinden korumak ve bürokratlara 
sahip çıkmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz? 

3-Son günlerde, Çanakkale Devlet Hastanesi Baş Hekiminin AKP il yöneticilerince 
istifaya zorlandığı, görev yapamaz duruma düşürüldüğü tüm Çanakkaleliler tarafından 
bilinmektedir. Çanakkale kamuoyunu yakından ilgilendiren ve Çanakkale halkının sağlığını 
da olumsuz etkileyen bu gelişmeler doğru mudur? Doğru ise Çanakkale halkının sağlığını 
yakından ilgilendiren bu duruma müdahale etmeyi düşünüyor musunuz? Tüm Çanakkale 
halkının sevgisini kazanmış olan bu Baş Tabibe sahip çıkmayı düşünüyor musunuz? Yoksa, 
AKP il yöneticilerinin baskısı ile Baş Tabibi görevden alacak mısınız? Görevden alacaksanız, 
bu uygulamanız, Çanakkale'mizde görev yapan; namuslu, dürüst, fakat AKP il ve ilçe 
yöneticilerinin baskılarına boyun eğmeyen diğer bürokratlara göz dağı verme anlamına 
gelmez mi? 
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T.C 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ Jh{% 
Konu: ' 

L/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başlının, 02.012006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1188148134/46646 saydı yazısı. 

b) Başbakanlığın 09.02.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-500-24/534 
sayılı yazısı. 

c) İçişleri Bakanlığının, 03.03.2006 tarih ve B.05.0.PGM.0.71.00.01-A/129 
saydı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandınlmasmı istediği, 7/11881 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AH ŞJAHİN 
Devlet Bakanî ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: ilgi (c) yazı 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.0.PGM.0.71.00.01-A/42.3 03/0372006 

Konu : Yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İlgi : 09.02.2006 tarih ve B.02.0.002/841 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesine (7/11881) cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

58. ve 59 uncu Hükümetler döneminde Kasım 2002 tarihinden bu güne kadar Çanakkale 
İlinde; 

Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfından; (1) İl Valisi 5442 sayıh İl İdaresi Kanununun 
6 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Karan, (10) Vali Yardımcısı, (21) Kaymakam ve (1) İl 
Hukuk İşleri Müdürünün 2451 sayıh Kanunun 2'nci maddesi ve 657 sayılı Kanun ile Mülki 
İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdegiştinne Yönetmeliği ve diğer mevzuat 
hükümlerine uygun ve rutin olarak yapılan Müşterek Kararname ile yerleri değiştirilmiş, 
bunlardan (!) İl Hukuk İşleri Müdürü (Oğuz ÇELİKHATİPOĞLUynun 29.09.2005 tarih ve 
7488 sayıh Müşterek Kararname ile Sinop İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 
Bakanlığımız aleyhine açtığı davada Bursa 2.İdare Mahkemesince "Yürütmenin durdurulması 
isteminin reddine" karar verilmiş olup dava devam etmektedir. 

Görevinden alınan personel bulunmamaktadır. 
Emniyet Hizmetleri sınıfından; (1) İl Emniyet Müdürünün yeri değişerek yerine atama 

yapılmıştır. 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Arz ederim. 

'AbdülkadirAKSU 
Bakan 

3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, çimento üretimine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/11896) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk ÖZAK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederir, 

Saygılarımla. 

Mehmet ERASLAN 
DYP Hatay Milletvekili 

SORU: 2002 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin Çimento üretimi kaç ton idi? 
Üç yıllık iktidarınız döneminde çimento üretimi kaç tona çıkarılmıştır? 
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T.C. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.610/J-6d 
Konu : Hatay Milletvekili *> o ı\/ı A O T onne 

MehmetERASLAN'ın ü ö M A R T 2006 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 02/02/2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18047 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Bakanlığıma 
yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/11896 Esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

$$»»>*— 
Faruk Nafiz OZAK 

£j£. Bakan 
Cevap Yazısı 

HATAY MİLLETVEKİLİ 
SAYIN MEHMET ERASLAN'IN 

T.B.M.M. 7/11896 ESAS NUMARALI 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR 

SORU VE CEVABI 

SORU: 

2002 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin Çimento üretimi kaç ton idi? Üç yıllık iktidarınız 
döneminde çimento üretimi kaç tona çıkarılmıştır? 

CEVAP: 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından edinilen bilgiye göre; 2002-2005 yıllan 
arasındaki çimento üretim değerleri, kamu kesimine ait tüm imalat sanayi işyerleri ile özel 
sektör imalat sanayiinde 10 ve daha fazla kişi çalışan işyerlerinin oluşturduğu katma değerin 
% 80'nini temsil eden işyerlerine aittir. 2005 yılı bilgileri ise henüz yayınlanmadığı için geçici 
bilgilerdir. 

YILI 

2002 

2003 

2004 

2005 

ÜRETİM MİKTARI 
<Totf> 

32.582.923 

35.263.929 

38.594.486 

41.669.151 

DEĞİŞİM ORANI 
% f 2002 Yılma eöre'» 

8,23 

18,45 

27,89 
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4.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, bazı Devlet orman fidanlıklarının kapatılması kararına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/11898) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sn. Osman Pepe 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. 
maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bilindiği gibi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 39 adet Devlet Orman 
Fidanlığının kapatılması yolunda tesis edilen idari işlemin-işlemlerin; kamu yararı ve hizmet 
gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığı yolunda Ankara 12. îdare Mahkemesinin 2004/1539-
2005/862 sayılı kararıyla, işlemin iptali yolunda hüküm kurulmuştur. 

Aynı dosyada daha evvel de, 21.9.2004 tarihli karar ile yürütmenin durdurulması 
yolunda karar verilmiştir. 

Bakanlığın, yürütmenin durdurulması kararının verildiği, ancak kendilerine tebligatın 
yapılmadığı dönemde de, kamu kurumlarma devir veya tahsis işlemi yaptığı öğrenilmiş ise de; bu 
durum, tahsis veya devir işlemlerinin geri alınması sürecini etkilememelidir. Başka bir ifadeyle; 
ilgili kurumlara yapılan devir ve tahsisin yasal dayanağı kalmamış olmakla; Çevre ve Orman 
Bakanlığının, yeni ihtiİaflan ve yolsuz tescilleri önlemek amacıyla, iade ve geri alma sürecini 
gecikmeden yerine getirmesi gerekir. Bu aynı zamanda, yargı kararlarını gereğince uygulama 
sorumluluğunun da bir sonucudur. 

Bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hususların 
cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur; 

1- Yukarıda sözü edilen ve kapatılmasına karar verilen.39 adet Devlet 
Orman Fidanlıkları hangileridir? Bu fidanlıkların hukuki yönüyle ilgili son durum 
nedir? 

2- Bu fidanlıklardan hangileri devir ve tahsis edilmiştir? Devir veya 
tahsis edilen bu fidanlıkların geriye alınması yolunda herhangi bir çalışma yapılmış 
mıdır? Yapılmadıysa, bundan böyle yapılacak mıdır? 

Yeni ihtilaflara ve yolsuz tescillere yol açmamak amacıyla; devir ve 
tahsis edilen tüm fidanlıkların geri alınması yolunda ; yasal sorumluluğunuzun 
gereğini hemen yapacak mısınız? 

Bu fidanlıklarla ilgili olarak, yargı kararının içeriği karşısında, bundan 
böyle yeni bir işlem uygulayacak mısınız? 

3-Bu kapsamda Adliye Sarayı yapılmak kaydıyla Adalet Bakanlığına 
devir ve tahsis edilen Konya Fidanlığıyla ilgili olarak bugüne kadar nasıl bir 
işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.18.0.SGB.0.03-02-610.01-i3fe-^2L"f 7"/3/2006 

Konu: Sayın Atilla KART'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

1 İ 7 8 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM'nin 02/02/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18047 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Konya Milletvekili Saym Atilla KART'ın "Bazı devlet orman 
fidanlıklarının kapatılması kararına ilişkin" 7/11898 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: 
1- Cevabi yazı 

fcman PEPE 
Bakan 
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KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
"BAZI DEVLET ORMAN FİDANLIKLARININ KAPATILMASI KARARINA 

İLİŞKİN" 7/11898 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Çevre ve Orman Bakanlığının 01/04/2004 tarih ve B.18.0.APK.0.01.04/010.0-139 
sayılı Olurlarıyla kapatılması kararlaştırılan orman fidanlıkları; Adana-Köprüköy, Adıyaman, 
Afyon-Sandıklı, Ağrı, Ankara-Ankara, Ankara-İlyakut, Ankara-Pursaklar, Antalya-Antalya, 
Antalya-Elmalı, Aydın, Balıkesir, Bolu-Dörtdivan, Bursa-Bursa, Bursa-Yenişehir, Çerkeş, 
Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum-Horasan, İstanbul-Çobançeşme, İstanbul-Alemdağ, 
İstanbul-Sultançiftliği, Kastamonu-Kastamonu, Kastamonu-Daday, Kayseri, Kırklareli-
Lüleburgaz, Kırşehir, Konya-Konya, Konya-Altmapa, Konya-Seydişehir, Kütahya, Muğla, 
Muş, Hendek, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon-KTÜ ve Tunceli'dir. 

39 adet Devlet Orman Fidanlığı'nın kapatılması kararına ilişkin olarak Kırsal Çevre 
ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından işlemin iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemi ile Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12 nci tdare Mahkemesi 
21/09/2004 tarih ve E.2004/1539 sayılı Karan ile dava konusu işleminin yürütülmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. 

Kararın Bakanlığımıza tebliğinden sonra, ilgili Karar, fidanlık arazilerinde tasarruf 
hakkına sahip Orman Genel Müdürlüğüne 30.12.2004 tarihinde yazılmıştır. 

Yürütmeyi durdurma kararının tebliğ tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmayan 
fidanlıklarda, daha sonra fidan üretimi çalışmalarına devam edilmiştir, 2006 yılında da 
çalışmalar devam etmektedir. 

2- Orman Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç fazlası taşınmazların satılmasına ilişkin 
çalışmalar dahilinde bu fidanlıklardan Adana Saimbeyli (Avcıpınar), Ankara, Kayseri, 
Alemdağ İstanbul. Kırşehir, Kütahya ve Sivas Orman Fidanlıkları bedeli mukabili satılmıştır. 
(Satış işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ekteki tabloda verilmiştir.) 

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği tarafından Ankara 12. 
idare Mahkemesinde 21.09.2004 tarihinde açılan "Yürütmenin Durdurulmasma" dair davada 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar 24.12.2004 tarihinde tebliğ edilmiş olup, söz konusu 
Karar AGM'nin 30.12.2004 tarih ve 1400 sayılı yazıları ile Orman Genel Müdürlüğümüze 
intikal ettirilmiştir. Bu tarihten sonra orman fidanlıkları ile ilgili olarak Genel 
Müdürlüğümüzce herhangi bir işlem tesis edilmemiş, daha önce satılan veya devir edilen 
fidanlıkların alınmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. % 

3- Konya Orman Fidanlık sahası, 27 Kasım 1986 tarihinde fidan üretiminde 
kullanılmak amacıyla; Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilmiştir. 

Toprak ve su değerlerinin olumsuzluğu nedeniyle kuruluşundan kapatıldığı tarihe 
kadar Konya Orman Fidanlığında fidan üretiminde beklenen basan sağlanamamıştır.Bu 
nedenle mülkiyeti Hazineye, tahsisi Orman Genel Müdürlüğüne ait olan bu fidanlık tasfiye 
edilerek Orman Genel Müdürlüğüne iade edilmiştir. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün 27.05.2004 tarih ve 590 
sayılı yazıları ile Konya Mevlana fidanlığının teknik ve ekonomik olarak fidan üretilmesine 
uygun olmadığı belirtilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan söz konusu fidanlığın 
idaremize olan tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünce idaremizin bilgisi dışında 
kaldınlarak 2310 Ada 2 Parsel Karatay Belediye Başkanlığına, 2311 Ada 11 Parsel Adalet 
Bakanlığına tahsis edilmiştir. Adalet Bakanlığına tahsis edilen saha üzerinde idaremize ak. 
binaların bedelinin tazmin edilebilmesi için Konya Asliye Hukuk Mahkemesinde 10.03.2005 
tarihinde tazminat davası açılmıştır. 
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MÜLKİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT OLUP, BAKANLIK MAKAMI'NIN 01.04.2004 GÜN VE 30 SAYIU OLURtARI GEREĞİ KAPATIL 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

S 

t 

7 

t 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

4 * 

• 

FİDANLIK ADI 

AVCIPINAR 
(SAİMBEYLİ) 

ADIYAMAN 

SANDIKLI 

AĞRI 

İLYAKUT 

PURSAKLAR 

ANKARA 

DORTOİVAN 

DÜZCE 

HORASAN 

KAYSERİ 

MUĞLA 

MUŞ 

YENİŞEHİR 

BURSA 

DİYARBAKIR 

ALEMpAÖ*). ••, 

BAĞLI 
OLDUĞU İL 

ADANA 

ADIYAMAN 

AFYON 

AĞRI 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

BOLU 

DÜZCE 

ERZURUM 

KAYSERİ 

MUĞLA 

MUŞ 

BURSA 

BURSA 

DİYARBAKIR 

İSTANBUL 

MÜLKİYETİ 

OGM 

HAZİNE 

HAZİNE 

OGM 

HAZİNE 

HAZİNE 

OGM 

OGM 

OGM 

OGM 

OGM 

OGM 

OGM 

HAZİNE 

OGM 

OGM 

OGM 

İMAR 
DURUMU 

İMARSIZ 

İMARSIZ 

İMARSIZ 

İMARU 

İMARLI 

İMARU 

İMARLI 

İMARSIZ 

İMARU 

İMARU 

İMARLI 

İMARU 

İMARU 

İMARU 

İMARLI 

VASFI 

TARLA 

TARLA 

TARLA 

OR. FİD. 

ARSA 

ARSA 

YALAN 

TARLA 

TARLA 

YALAN 

OR.FİD. 

YALAN 

YALAN 

KALANI 

BEL.HİZALA 

ALANI 
m2 

90.181.92 

108.400.00 

324.800,00 

308.691,44 

60.000,00 

17.250.00 

37.327.00 

63.600,00 

128.306/» 

939.041,00 

286.110.00 

31.889,00 

160.000,00 

652.300.00 

228.575,55 

603.636,00 

116.812,00 

SATIŞ BEDELİ YTL 

66.300,00 

19.291.770,00 

17200.000,00 

4.000.000,00 

G 

FİDANUKLARIN KAPATILMASI İLE ORMAN GENEL 
OLMASI NEDENİYLE 2886 SAYIU DEVLET İHALE KANUNUN 
OLUP, İHALE MUTAT VASITALARLA İLAN EDİLDİĞİ GİBİ 
BEDELİ VEREN MUSTAFA BARUTA 27.07.2004 TARİHİNDE 

HER HANGİ 8İR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

AĞRI VALİLİĞİNCE BEDELİ MUKABİLİ DEVRİ TALEP E 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN ANKARA 12. İDARE 
NEDENİYLE HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

FİDANUKLARIN KAPATILMASI İLE ORMAN GENEL GE 
ADA 11 VE 12 PARSELLEROE TOPLAM; 37.827 M2 TAŞINM 
KANUNUNUN İLGİLİ MAODELERİNE GÖRE HERKESE AÇ 
EDİLDİĞİ GİBİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ WEB SİTESİND 
BORSALAR BİRLİĞİNE 17.09.2004 TARİHİNDE SATILMIŞTIR. 

İHALE EDİLEREK SATILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMA 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN ANKARA 12. İDARE 
NEDENİYLE HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

DÜZCE BELEDİYESİNCE TAŞINMAZIN KENT PARKI O 
TARİH VE 30 SAYİLİ İŞLEMİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DU 
SONUCU YÜRÜTMENİN DURDURULMASI NEDENİYLE HER 

İHALE EDİLEREK SATILMASI İÇİN GEREKLİ ÇAUŞMA 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN ANKARA 12. İDARE 
NEOENlYLE HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

FİDANUKLARIN KAPATILMASI İLE ORMAN GENEL G 
İHALE KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİNE GÖRE HERKES 
EOİLDİĞI GİBİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ WEB SİTESİNDE 
KAYA'YA SATILMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR 

MUŞ VALİLİĞİNCE KULLANILMAK ÜZERE DEVRİ TAL 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN ANKARA İ Z İDARE 
NEOENlYLE HER HANGl BlR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGl BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGl BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

DİYARBAKIR VALİLİĞİNCE FİDANUK OLARAK KULLA 
SAYIU İŞLEMİN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMA 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI NEDENİYLE H 

TOPLU KONUT İDARESİNCE KONUT ÜRETİLMEK 
KANUNUNUN İLGİLİ MAODELERİNE GÖRE BEDELİ MUKABİ 



SIRA 
NO 

i t 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2 * 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

.. ; .»-

FİDANLIK ADI 

ANTALYA 

ELMALI 

AYDIN 

BALIKESİR 

ÇERKEŞ 

KASTAMONU 

DADAY 

EDİRNE 

LÜLEBURGAZ 

SULTANÇİFTLİĞI 

ÇOBANÇEŞME 

KIRŞEHİR 

ALTINAPA 

KONYA 

SEYDİŞEHİR 

KÜTAHYA 

HENDEK 

KTÜ 

TUNCELİ 

OSMANİYE 

SAMSUN 

SİVAS 

BAĞLI 
OLDUĞU İL 

ANTALYA 

ANTALYA 

AYDIN 

BALIKESİR 

ÇANKIRI 

KASTAMONU 

KASTAMONU 

EDİRNE 

KIRKLARELİ 

İSTANBUL 

İSTANBUL 

KIRŞEHİR 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KÜTAHYA 

ADAPAZARI 

TRABZON 

TUNCELİ 

OSMANİYE 

SAMSUN 

SİVAS 

MÜLKİYETİ 

OGM 

OGM 

OGM 

OGM 

OOM 

OGM 

OGM 

HAZİNE D.O 

OGM 

D.ORMANI 

HAZİNE 

OGM 

D.ORMANI 

HAZİNE 

OGM 

OGM 

OGM 

KTÛ 

HAZİNE 

OGM 

OGM 

OGM 

İMAR 
DURUMU 

İMARLI 

İMARSIZ 

İMARLI 

İMARLI 

İMARSIZ 

İMARSIZ 

İMARSIZ 

İMARSIZ 

İMARLI 

İMARLI 

İMARSIZ 

İMARLI 

İMARU 

İMARLI 

OGM+D.OR 

İMARU 

İMARLI 

İMARLI 

VASFI 

OR.FİD. 

TARLA 

OR.FİD. 

Y.ALAN 

TARLA 

TARLA 

TARLA 

TARLA 

OR.FİD. 

YALAN 

TARLA 

YALAN 

YALAN 

OR. FİD. 

YALAN 

İŞ.MRKFİD. 

OR.FİD. 

. . . . '• TOPLAM 

ALANI 
m2 

172.721,00 

87.075,00 

65.910,81 

92.319,00 

1.368.682.66 

18.400,00 

264.050,00 

425.500,00 

656.894,00 

153.100,00 

363.270,00 

512.497,00 

209.400,00 

210.100,00 

291.200.00 

106.673,00 

2.094.00 

55.000,00 

285.900,00 

316.963,21 

183.127.00 

311.263,90 

10.296.960,38 

SATIŞ BEDELİ YTL 

254.240,16 

985.606.00 

600.000.00 

42.417.916,15 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ 8İR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

FİDAN BORSASI KURULMAK ÜZERE İSTANBUL BÜYÜ 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇ 
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN İLGİLİ MADDE 

HER HANGİ SİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL M 
ÜZERİNDE TEKNİK VE EKONOMİK OLARAK FİDAN ÜRETİ 
HAZİNESİNE AİT OLAN KONYA MEVLANA FİDANLIĞININ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KALDIRILARAK 2310 ADA, 2 PA 
BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLMİŞTİR. ADALET BAKANLIĞIN 
BEDELİNİN TAZMİN EDİLEBİLMESİ İÇİN KONYA ASLİYE H 
AÇILMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

FİDANLIKLARIN KAPATILMASI İLE ORMAN : GE 
PARSELASYON ÇALIŞMALARI YAPILARAK, 2886 SAYIU 
ŞEKİLDE İHALE EDİLMİŞ OLUP, İHALE MUTAT VASITALA 
EDİLMİŞ MUHTELİF ŞAHISLARA 0*12.2004 TARİHİNDE S 

FİDANLIĞIN TAMAMI 600.000 M2 OLUP. 2094 M2 Ü 
VALİLİĞİNCE TALEP EDİLMİŞ ANCAKANCAK 01.04.2004 
ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA SO 
YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR. 

311.263,90 M2ÜK KISMI FİDANLIK OLARAK KULLANI 



TBMM B:72 8 . 3 . 2006 O: 5 

5.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzcilik Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/11900) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yazılı basmda da yeralan haberlere göre.Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü, "Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğini" 2 Ekim 2005 
tarihli Resmi Gazete'de Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'deki izcilik 
faaliyetlerinin üyesi olduğumuz uluslararası izcilik organizasyonlarının 
prensipleri doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak; teşkilatlanma, 
işleyiş ve üyelik ile ilgili usul, esas, görev, yetki ve sorumlulukları 
düzenlemektir .Bu haliyle yayınlanıp yürürlüğe girdi.Yürürlükten kaldırılan eski 
yönetmeliğin tam metni" Bu yönetmeliğin amacı, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarındaki izcilik çalışmalarını Anayasa ve Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda ve uluslararası izcilik kuralları uyannca geliştirmektir" idi. 

Bu nedenle. 

Sorular: 
1- Yürürlüğe giren yönetmelikte "Anayasa ve Atatürk İlkeleri 
doğrultusunda" sözcüklerinin kaldırılmasının nedenleri nedir? 
2- "Anayasa ve Atatürk İlkelerinin doğrultusunda olmak" sözcüklerinin 
sakıncaları nelerdir? Ne yapılmak istenmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ / / 3 £ 3 
K o n u : / - } - \ <> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İLGİ : TBMM Başlının, 02.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

18047 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 
7/11900 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: Soru Önergesi Cevabı Başbakan Yardımcısı 
İzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'ın Bakanlığıma tevcih ettiği 7/11900 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Yazılı basında da yer alan haberlere göre. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, "Türkiye İzcilik 
Federasyonu İzcilik Yönetmeliğini" 2 Ekim 2005 tarihli Resmi Gazete'de Bu Yönetmeliğin 
amacı; Türkiye'deki izcilik faaliyetlerinin fiyesi olduğumuz uluslararası izcilik 
organizasyonlarının prensipleri doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak; 
teşkilatlanma, işleyiş ve üyelik ile ilgili usul, esas, görev, yetki ve sorumlulukları 
düzenlenmektir. Bu haliyle yayınlanıp yürürlüğe girdi. Yürürlükten kaldırılan eski 
yönetmeliğin tam metni" Bu yönetmeliğin amacı, örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki 
izcilik çalışmalarını Anayasa ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve uluslararası izcilik 
kuralları uyarınca geliştirmektir" idi. 

Bu nedenle. 

SORU: 1.Yürürlüğe giren yönetmelikte "Anayasa ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda" 
sözcüklerinin kaldırılmasının nedenleri nedir? 

2."Anayasa ve Atatürk İlkelerinin doğrultusunda olmak" sözcüklerinin sakıncaları 
nelerdir? Ne yapılmak istenmektedir? 

CEVAP: 1.2.Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Başlangıç" bölümünde; "Türk Vatanı ve 
Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu 
Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün 
belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; ... Türk Milleti 
tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi 
olunur." buyruğu (hükmü) bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" başlıklı 
11 inci maddesi ise; "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
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Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." hükmünü amirdir. 
Buna göre her organ işlem ve eylemlerinde anayasal sınırlar içinde kalntâk' ve 

anayasaya uygun hareket etmek zorundadır. Bu hukuk devleti olmanın da zorunlu bir 
sonucudur. 

Kamu kuruluşları, kendi görev alanlarına giren konulan çıkaracakları yönetmeliklerle 
düzenleyebilirler. Kamu yönetiminin yönetmelik çıkarması, düzenli yönetim ilkesinini bir 
gereği ve sonucudur. 

Anayasamızın "Yönetmelikler" başlıklı 124 üncü maddesi; "Başbakanlık, bakanlıklar 
ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilirler. 

Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı kanunda belirtilir" hükmünü 
amirdir. 

Anayasamızın bu amir hükmüne göre, kamu idareleri, kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarma 
yetkisine sahiptir. 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin ( c ) bendinde; "Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik 
faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, 
antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, 
eğitim merkezleri kurmak," görevleri Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
verilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri arasında bulunan izcilik 
faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan Türkiye İzcilik Yönetmeliği 
21.11.1989 tarihli ve 20349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz 
konusu Yönetmeliğin uygulanmaya başladıktan sonra ulusal ve uluslararası izcilik 
kurallarında yapılan değişiklikler ve gelişmeler bu Yönetmeliğin değiştirilmesini zorunlu 
kılmıştır. Bu nedenlerle Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yeniden 
hazırlanan Türkiye İzcilik Yönetmeliği 02.10.2005 tarihli ve 25954 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarılabilir. Yönetmeliklerin alt düzenleyici 
işlemler olması nedeniyle, Anayasaya ve herkesi bağlayıcı nitelikteki anayasal ilkeler arasında 
yer alan "Atatürk tikeleri" ifadelerinin yönetmelik içeriklerinde yer almasının yönetmelik 
hazırlama tekniği açısından doğru olamayacağı düşünülmüştür. Aksi düşünüldüğü takdirde 
sadece İzcilik Yönetmeliğinde değil, tüm yönetmeliklerde Anayasa ve Anayasamızda 
ifadesini bulan Atatürk tikelerine atıf yapılması sonucu doğar ki, bu durumda yönetmeliklerde 
yer almayan üst düzenleyici normların bu niteliği tartışmalı hale gelir ve alt düzenleyici 
normları, üst düzenleyici normlarda yer alan hükümlerin tekrar edildiği metinler haline getirir. 
Bu nedenlerle alt düzenleyici norm niteliğinde olan yönetmeliklerde en üst düzenleyici norm 
olan ve Ülkedeki herkesi bağlayıcı olan Anayasa ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk 
İlkelerine 02.10.2005 tarihli ve 25954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
İzcilik Yönetmeliğinde yer verilmemiştir. 

Durum bu olmakla beraber, söz konusu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandıktan 
sonra spor kamuoyunda bu ifadelerin çıkarılmasının yanlış algılamalara neden olabileceği 
düşüncesiyle Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi; "Bu Yönetmeliğin amacı; 
Türkiye'deki izcilik faaliyetlerinin Anayasa ve Atatürk tikeleri ile uluslararası izcilik 
organizasyonlarının prensip ve değer yargıları doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak; 
teşkilatlanma, işleyiş, üyelikle ilgili usul, esas, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemektir." 
Şeklinde değiştirilerek Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş ve söz 
konusu Yönetmelik değişikliği, 07.02.2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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6.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, TPAO'nun Irak'taki yatırımlarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11911) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

1. ABD'nin Irak'ı işgalinden önce TPAO'nun Irak'ta bağlantısı olduğu işler 
hangileridir? Nerelerde sondaj çalışması yapmıştır? 

2. işgalden sonra bölgede bırakılmış sondaj makineleri, kuleler ve kamuya ait 
taşınmazlar var mıdır? Var ise, sayıları, mali ölçüleri nelerdir? 

3. Şu anda Irak hükümetinin TPAO'nun elindeki kuleler ve sondaj makineleri 
vasıtasıyla arama ve üretim faaliyeti yürüttüğü yönündeki iddialar doğru 
mudur? 

4. TPAO'nun Irak'taki yatırımlardan doğan mali kayıpları toplam olarak ne 
kadardır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı : B.15.O.SGB.610-1T3» 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

6 MART 2006 
2 9 3 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 02.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
18047 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Tacidar SEYHAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/11911 esas no.lu 
sözlü soru önergesi TBMM İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER: 
1 - Önerge Cevabı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN TACİDAR SEYHAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

7/11911 

Soru 1: 

ABD'nin Irak'ı işgalinden önce TPAO'nun Irak'ta bağlantısı olduğu işler 
hangileridir? Nerelerde sondaj çalışması yapmıştır? 

Cevap 1: 

TPIC, Irak'ta North Oil Company (NOC) ile 02 Ekim 2000 tarihinde Khurmala 
Sahasında 20 kuyuluk sondaj anlaşması imzalamış olup, söz konusu taahhüdü yerine 
getirmek için toplam değeri 3.9575.151,50 ABD Doları olan 3 adet sondaj kulesi, 
ekipmanları, kamp sistemi, ve sarf malzemelerini Irak'a göndermiştir. 20 kuyuluk sondaj 
projesi Ocak 2003'te TPIC tarafından tamamlanmıştır. 

Soru 2 : 

İşgalden sonra bölgede bırakılmış sondaj makineleri, kuleler ve kamuya ait 
taşınmazlar var mıdır? Var ise, sayılan, mali ölçüleri nelerdir? 

Cevap 2 : 

5 Şubat 2003 tarihinde Irak Petrol Bakanlığı ile Sınır Ticareti Anlaşması kapsamında 
ilave 10 kuyuluk sondaj anlaşması yapılmış, anlaşma gereği söz konusu 3 adet sondaj 
kulesi, ekipmanlan, kamp sistemi ve sarf malzemeleri Irak'ta bekletilmiş, kısa süre sonra 
başlayan ABD işgali sırasında kulelerimiz yağmalanmıştır. Yağlama sonucu oluşan zararın 
mali portresi 3.957.151,50 ABD Dolan olarak belirlenmiştir. Bu meblağ 10.12.2003 tarih ve 
6913 sayılı müracatımız ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 18.12.2003 tarih ve 62509 sayılı 
yazısı ile Sınır Ticareti Anlaşması hesabı kapsamında, hesabın tasfiyesi sırasında tahsil 
edilmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bloke edilmiştir. 

Soru 3 ; 

Şu anda Irak hükümetinin TPAO'nun elindeki kuleler ve sondaj makineleri vasıtasıyla 
arama ve üretim faaliyeti yürüttüğü yönündeki iddialar doğru mudur? 

Cevap 3: 

Söz konusu kulelerimiz yağmalama sonucu meydana gelmiş hasarlı durumuyla, 
Khurmala Sahasında güvenlik ekibimiz marifetiyle koruma altına alınmış olup, çalışır 
durumda bulunmamaktadır. 

Soru 4 : 

TPAO'nun Irak'taki yatınmlardan doğan mali kayıplan toplam olarak ne kadardır? 

Cevap 4 : 

Kule hasar bedelinin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bloke edilmiş olması 
nedeniyle mali bir kayıp söz konusu değildir. 
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7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Mavi Akım doğalgazının fiyatlandırılmasına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11915) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

"Rusya'dan alınan gazın fiyat formülünü değiştirerek tek bir fiyata 
indirdiğinizi, bu yeni uygulamanın ise, büyük bir başarı olduğunu" ifade eden 
açıklamalarınız zaman zaman bazı basın organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

1 - 2005 yılının son çeyreğinde yeni fiyat formülü gereğince Mavi Akım'dan 
gelen doğalgazın 1000 m3'üne dolar bazında ne kadar ödeme yapılmıştır? 
Eğer eski fiyat formülü geçerli olsa idi, aynı doğalgaza ödememiz gereken 
miktar ne kadardı? 

2-2005 yılı sonu itibariyle Mavi Akım'dan gelen doğalgaza yeni fiyat 
formülü gereğince fazla para ödendiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru 
mudur? Doğru ise, ne kadar fazla ödeme yapılmıştır? 

3- Petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemlerde artış beklendiği dikkate 
alındığında, uygulamaya koyduğunuz petrole dayalı yeni fıyajjama sistemi 
gelecek yıllarda Türkiye'nin doğalgaza daha fazla para ödemesine sebep 
olmayacak mıdır? ." - • 

4- Yapmış olduğunuz fiyat değişiklikleri nedeniyle sözleşme süresi sonuna 
kadar Türkiye aleyhine doğabilecek zarardan kim ya da kimler sorumlu 
tutulacaktır? Bu konuda ilgili Bakan olarak doğrudan sorumluluğunuzun 
olduğuna inanıyor musunuz? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

A n k a r a 
Sayı :B.15.0.SGB.610--2İA> 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

0 6 MART 2006 
2 9 3 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın, 02.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
18047 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'm tarafıma tevcih ettiği, 7/11915-
18169 esas no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince, Boru 
Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1-Önerge Cevabı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/11915) 

Soru 1: 

"Rusya'dan alman gazm fiyat formülünü değiştirerek tek bir fiyata indirdiğinizi, bu 

yeni uygulamanın ise, büyük bir başarı olduğunu" ifade eden açıklamalarınız zaman zaman 

bazı basm organlarında yer almıştır. 

Bu çerçevede; 

-2005 yılının son çeyreğinde yeni fiyat formülü gereğince Mavi Akım'dan gelen doğal 

gazm 1000 m3 üne dolar bazında ne kadar ödeme yapılmıştır? Eğer eski fiyat formülü geçerli 

olsa idi, aynı doğal gaza ödememiz gereken miktar ne kadardır? 

Cevap 1: 

Uluslararası doğal gaz piyasasındaki genel uygulamalar çerçevesinde, uzun dönemli 

doğal gaz alım anlaşmaları iki şirket arasında imzalanan ve gizlilik maddesi içeren ticari 

akitler olup, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünce bu hususta açıklama 

yapılamamaktadır. 

Soru 2; 

2005 yılı sonu itibariyle Mavi Akım'dan gelen doğal.gaza yeni fiyat formülü 

gereğince fazla para ödendiği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise, ne 

kadar fazla ödeme yapılmıştır? 

Cevap 2; 

Mavi Akım Anlaşmasında fiyat formülü konusundaki uyuşmazlık Rus tarafınca 

tahkime konu edilmiş, ancak taraflar diğer anlaşmalan da içerecek şekilde konuyu sulhen 

çözüme kavuşturmuşlardır. Mavi Akım dahil tüm anlaşmalarda fiyatlarda indirim sağlanmış 

aynca, Asgari Alım Taahhüdü oranları düşürülmüştür. Yapılan anlaşmaya ilişkin fazla bir 

ödemeden söz edilmesi mümkün değildir. 
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Soru 3; 

Petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemlerde artış beklendiği dikkate alındığında, 

uygulamaya koyduğunuz petrole dayalı yeni fıyatlama sistemi gelecek yıllarda Türkiye'nin 

doğal gaza daha fazla para ödemesine sebep olmayacak mıdır? 

Cevap 3: 

Uluslararası doğal gaz piyasasındaki genel uygulamalar çerçevesinde, doğal gaz alım 

fiyatları uluslararası petrol ve petrol ürünlerine baz edilen fiyat formülleri ile belirlenmekte 

olup, Ülkemizde de 1986 yılından beri yapılan tüm doğal gaz alım anlaşmalannda yer alan 

fiyat formülleri bu çerçevede oluşturulmuştur. Dolayısıyla bunun yeni uygulamaya konulmuş 

bir fıyatlama sistemi olarak ifade edilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca, 

19 Kasım 2003 tarihinde yapılan zeyilnameler neticesinde Türkiye'nin doğal gaza daha fazla 

para ödemesi durumu da sözkonusu değildir. 

Soru 4: 

Yapmış olduğunuz fiyat değişiklikleri nedeniyle sözleşme süresi sonuna kadar Türkiye 

aleyhine doğabilecek zarardan kim ya da kimler sorumlu tutulacaktır? Bu konuda ilgili Bakan 

olarak doğrudan sorumluluğunuzun olduğuna inanıyor musunuz? 

Cevap 4; 

Doğal gaz alım satım anlaşmaları uzun dönemli özel hukuk hükümlerine tabi ticari 

akitler olup, anlaşmaların tarafları rıza gösterdiği sürece her ticari akit gibi her maddesi tadil 

edilebilir. Bununla birlikte doğal gaz alım anlaşmalarının şekil ve şartlar oluştuğunda 

revizyona açık tek maddesi fiyat maddesidir. Bu nedenle, anlaşma süresince geçerli olan tek 

bir fiyattan söz edilemez. Ayrıca daha önceki sorularda da ifade edildiği gibi Türkiye aleyhine 

herhangi bir fazla ödeme sözkonusu değildir. 
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8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Rus doğalgazının fiyatına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/11916) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K ' M İ L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.05.01.2006 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ülkemizin Rusya'dan üç ayrı hattan almış olduğu doğalgazın fiyatı 19 Kasım 2003 
tarihinde hükümet yetkilileri ve Gazprom Şirketi tarafından yeniden belirlenmiştir. AKP 
Hükümetinin Rusya ile yapmış olduğu doğalgaz anlaşması hükümlerini devlet sun niteliği 
adı altında kamuoyuna açıklamamıştır. Ancak Rus şirketi ile Ukrayna hükümeti arasında 
yapılan doğalgaz görüşmelerinde Ülkemize satılan 1000 m3 doğalgaz fiyatının 260 dolar 
olduğu Rus şirketince ifade edilmiştir. 19 Kasım 2003 tarihinde yapılan ve asrın rüyası 
olarak nitelendirilen anlaşmanın hükümleri geçerli olmasaydı bu gün 260 dolara aldığımız 
doğalgazı yaklaşık 123 dolara satın alıyor olacaktık. 

1- Rus Gazprom şirketinden alınan doğalgaz fiyatının kamuoyundan saklanma gerekçesi 
nedir? 

2- Gazprom şirketinin diğer ülkelere sattığı doğalgaz fiyatı ile ülkemize satılan doğalgaz 
fiyatı arasındaki fiyat farkına sebebiyet verip, TC hazinesini zarara uğratanlar hakkında 
soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

3- Ulusal enerii politikası oluşturarak yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanma yönünde 
ne gibi girişimleriniz mevcuttur? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

A n k a r a 

Sayı :B.15.0.SGB.610 ~\Ofl— ... 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Û 6 î-1 • • ZUUÖ 

2 9 4 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 02.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00 02-
18047 sayılı yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün tarafıma tevcih ettiği, 7/11916 esas 
no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği, Boru Hatları İle 
Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K . Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
1-Önerge Cevabı Bakan 

- 3 0 6 -



TBMM B:72 8 . 3 . 2006 O: 5 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/11916) 

Soru 1,2,3: 

Ülkemizin Rusya'dan üç ayrı hattan almış olduğu doğalgazm fiyatı 19 Kasım 2003 

tarihinde hükümet yetkilileri ve Gazprom Şirketi tarafından yeniden belirlenmiştir. AKP 

Hükümetinin Rusya ile yapmış olduğu doğalgaz anlaşması hükümlerini devlet sırrı niteliği adı 

altında kamuoyuna açıklamamıştır. Ancak Rus şirketi ile Ukrayna hükümeti arasında yapılan 

doğalgaz görüşmelerinde Ülkemize satılan 1000 m3 doğalgaz fiyatının 260 dolar olduğu Rus 

şirketince ifade edilmiştir. 19 Kasım 2003 tarihinde yapılan ve asrın rüyası olarak 

nitelendirilen anlaşmanın hükümleri geçerli olmasaydı bu gün 260 dolara aldığımız doğalgazı 

yaklaşık 123 dolara satın alıyor olacaktık. 

- Rus Gazprom şirketinden alınan doğalgaz fiyatının kamuoyundan saklanma 

gerekçesi nedir ? 

- Gazprom şirketinin diğer ülkelere sattığı doğalgaz fiyatı ile ülkemize satılan 

doğalgaz fiyatı arasındaki fiyat farkına sebebiyet verip, TC hazinesini zarara 

uğratanlar hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz ? 

- Ulusal enerji politikası oluşturarak yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanma 

yönünde ne gibi girişimleriniz mevcuttur? 

Cevap 1.2,3 ; 

Yukarda ilk paragrafta verilen bilgiler gerçeği yansıtmamakta olup; bilgilerin 

yanlışlığı Gazprom tarafından da açıklanmıştır. 19 Kasım 2003'de yapılan anlaşmayla Mavi 

Akım dahil Rusya'dan ithal edilen tüm doğal gaz anlaşmalarının alım fiyatları ve'*$sga/i alım 

taahhüdü miktarları (al ya da öde oranları) düşürülmüştür. 

Doğal Gaz Alım Anlaşmaları' nın , iki şirket arasında imzalanan ve gizlilik maddesi 

içeren ticari akitler olması nedeniyle, fiyat formülleri açıklanmamaktadır. 

Ulusal enerji politikamızın temel hedefi yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı 

tamamen kullanma yönündedir. 

Yenilenebilir Enerji Kanunun çıkarılması bu yönde başlı başına çok büyük bir 

hamledir. Bu kanunun çıkmasıyla özel teşebbüs tarafından 10 300 MW gücünde 650 HES 

Projesine başvuru olmuştur. Diğer tüm yenilenebilir enerji projelerinin önü açılmıştır. 
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9.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir Fen Lisesinin ödüllendirilmesine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/11972) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanımız sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

1- Güzel İzmir'imizin güzide okullarından İzmir Fen Lisesi TÜBİTAK 
Ulusal Bilim Olimpiyatlan'nda, iki altın, beş gümüş ve bir bronz 
toplam sekiz madalya kazanarak Türkiye genelinde Devlet okullarında 
birinci, özel okulların da katıldığı grup okullarda ise üçüncülüğü elde 
eden öğrenciler ve öğrencilerimizi yetiştiren okul yönetimi, 
öğretmenleri ve de tüm yardımcı personelini ödüllendirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

2- Yarıştığı okullar arasında en yetersiz pansiyona mahkum edilen 
İzmir'in ve Ege Bölgemizin de gururu olan bu okulumuzun mülkiyeti 
bakanlığınıza ait ve özel okullar standardında tüm komplekslerin de 
içinde bulunduğu yeni bir okul yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/ ÇfO £>f/*J?2QQ6 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :02.02.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18047 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Muharrem TOPRAK'ın, "İzmir Fen Lisesinin ödüllendiril
mesine ilişkin" ilgi yazı eki 7/11972 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 2005 yılı Kasım ayında yapılan törenle, İzmir Fen Lisesinden uluslar arası 
yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden; 

a) Hasan ARSLAN, 35'inci Uluslar Arası Kimya Olimpiyatında Almanya'da yapılan 
yanşmada birincilik alması sebebiyle Yönerge gereği olarak dört Cumhuriyet altını, bir saat, 
bir takdir belgesi, 

b) Ahmet KABAKULAK, Junior Balkan Matematik Olimpiyatında Sırbistan'da 
yapılan yanşmada ikincilik alması sebebiyle üç altın, bir dolma kalem takımı, bir takdir 
belgesi, 

c) Yavuz YETİM, 35 ' Uluslar Arası Fizik Olimpiyatında Güney Kore'de yapılan 
yanşmada üçüncülük alması sebebiyle iki Cumhuriyet altını, bir takdir belgesi 

ile ödüllendirilmiştir. 
Ayrıca, bu öğrencilerimize tarafımızdan birer cep telefonu, birer altın kaplamalı kitap 

okuma ayracı hediye edilmiştir. 
Bu öğrencileri yetiştiren idareci ve öğretmenlere de birer maaş ödül ve takdirname 

verilmiştir. 
Ulusal ve uluslar arası bilim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler TÜBİTAK 

tarafından ödüllendirilmektedir. Bu yetki 1993 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
TÜBİTAK'a verilmiştir. 

2. Sayın Milletvekilinin İzmir Fen Lisesi ile ilgili olarak daha önce yönelttiği 7/8690 
esas numaralı soru önergesine 29.11.2005 tarihli ve B.08.0.APK.0.03.05.03-11/7599 sayılı 
yazımızla verilen cevapta; 

a) İzmir Valiliğinin 22.08.2005 tarih ve 83726 sayılı talepleri doğrultusunda, 
14.09.2005 tarih ve 8288 sayılı olurumuzla, İzmir Fen Lisesinin onarımı maksadıyla bütçe 
imkânları nispetinde okul için doğrudan 333.635 YTL ödenek tahsisi yapıldığı ve ihale 
talimatının verildiği, 

b) İzmir İlindeki söz konusu okul ve diğer eğitim yatmmlan için gerektiğinde 
kullanılmak üzere 900.000 YTL ek ödenek tahsis edildiği, 

c) Valilikçe yaptınlan araştırma sonucu da; 2005 yılında Millî Piyango İdaresinden 
aktarılan 50.000 YTL ödenek ile okulun fizik ve kimya laboratuvarlarının yapılarak faaliyete 
geçirildiği, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen 15.000 YTL ödenek ile de 6 adet 
laboratuvarm yenilendiğinin anlaşıldığı 

belirtilmişti. 
İzmir Fen Lisesinin binalan fizikî olarak yeterli olup Bakanlığımızın yatırım 

programında bu Lise için yeni bir okul binasının yapımı yer almamaktadır. Ancak, pansiyon 
binasının; hâlen devam eden banyo, tuvalet ve sıhhi tesisat onarımımn tamamlamnasından 
sonra 2006 yılı içerisinde, donatım malzemelerinin yenilenmesi ve modernizasyonu ile 
dinlenme ve hobi salonlarının yeniden düzenlenmesi plânlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. _-—-""""""""""'̂  

s^^^*^f>oç. Dr. Hüseyin ÇEHİK 
^ Millî Eğitim Bakafiı 
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10.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK'in, Aspendos Tiyatrosunun korunmasına ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12144) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Atilla KOÇ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

!\i!Hll/l'll 
Tuncay ERCENK^ 
Antalya Milletvekili 

Antalya'nın 50 km., Serik ilçesinin 5 km. doğusunda yer alan Aspendos 
Tiyatrosu İ.S. 2.yüzyılda Aspendoslu mimar Zenon tarafmdan yapılmış 
görkemli bir eserdir. 

Antalya'nın önemli simgelerinden ve tarihi değerlerinden biri olan 
Aspendos Tiyatrosu olağanüstü bir akustiğe sahiptir. 

Dünya üzerinde tek örnek olan Aspendos Tiyatrosu, son zamanlarda 
denetimsiz ve elektronik aletlerin gelişigüzel kullanılması sonucu olumsuz 
yönde etkilenmiş ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Dünyada başka Aspendos yoktur. 

1- Yıkılma ve akustik özelliğini kaybetme tehlikesi ortaya çıkan 
Aspendos Tiyatrosunun korunması ve iyileştirilmesi konusunda 
herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

2- Gündeminizde Aspendos Tiyatrosunun özel sektöre devredilmesi 
konusu var mıdır? 

3- Bakanlığınız ile Maliye Bakanlığı arasında Aspendos Tiyatrosunun 
kiralanması konusunda bir protokol imzalanmış mıdır? 

4- Antalya kültürünün önemli bir parçası olan Aspendos Tiyatrosuyla 
ilgili alınacak kararlarda Antalya halkının görüşüne başvurmayı 
düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.ŞGB.0.10.00.02.610.090 - 32 3 O İ <tf / 03 /2006 
Konu: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 15/02/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.010.00.02/18268 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Tuncay ERCENK'in 7/12144-18301 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K > Atilla KOÇ 
Cevap B a k a n 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TUNCAY ERCENK'İN 7/12144-18301 
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 
CEVABI: 

Antalya'nın 50 km.,Serik ilçesinin 5 km. doğusunda yer alan Aspendos Tiyatrosu İ.S.2 
nci yüzyılda Aspendoslu mimar Zenon tarafından yapılmış görkemli bir eserdir. 

Antalya'nın önemli simgelerinden ve tarihi değerlerinden biri olan Aspendos 
Tiyatrosu olağanüstü bir akustiğe sahiptir. 

Dünya üzerinde tek örnek olan Aspendos Tiyatrosu, son zamanlarda denetimsiz ve 
elektronik aletlerin gelişigüzel kullanılması sonucu olumsuz yönde etkilenmiş ve yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Dünyada başka Aspendos yoktur. 

SORU 1: Yıkılma ve akustik özelliğini kaybetme tehlikesi ortaya çıkan Aspendos 
Tiyatrosunun korunması ve iyileştirilmesi konusunda herhangi bir tedbir almayı düşünüyor 
musunuz? 
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CEVAP 1: Aspendos Tiyatrosunun korunmasına yönelik; Aspendos Tiyatrosu Rölöve, 
Restitüsyon, Restorasyon ve Elektrik (Aydınlatma) Projeleri Yapımı işi için Antalya Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğünce yaklaşık maliyet çalışması yapılmıştır. Söz konusu projenin ve 
uygulamanın TÜRSAB ve Çekül Vakfı işbirliğiyle yapılması planlanmaktadır. Konuya ilişkin 
olarak TÜRSAB ve Çekül Vakfı ile protokol yapılmasına yönelik çalışmalar Bakanlığım 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir. Projelerin hazırlanıp 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 
onaylanmasını takiben onarımına yönelik çalışmalara başlanabilecektir. 

SORU 2: Gündeminizde Aspendos Tiyatrosunun özel sektöre devredilmesi konusu 
var mıdır? 

SORU 3: Bakanlığınız ile Maliye Bakanlığı arasında Aspendos Tiyatrosunun 
kiralanması konusunda bir protokol imzalanmış mıdır? 

CEVAP 2-3: Bakanlığıma bağlı Aspendos Tiyatrosunun özel sektöre devri söz konusu 
değildir. Bakanlığım ile Maliye Bakanlığı arasında Aspendos Tiyatrosunun kiralanması 
konusunda protokol imzalanmamıştır. 

SORU 4: Antalya kültürünün önemli bir parçası olan Aspendos Tiyatrosuyla ilgili 
alınacak kararlarda Antalya halkının görüşüne başvurmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP 4: Aspendos Tiyatrosunun, Bakanlığımız ve bağlı birimlerinin kültürel 
etkinlikleri dışında, yine Bakanlığımca uygun görülecek gerçek ve tüzel kişilerin yapacaklan 
kültürel ve diğer etkinliklerde de tahsisisin yapılmasına ilişkin Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2005 tarihli ve 459 sayılı kararında; 

Tiyatronun ciddi yapısal sorunlarının olmasından dolayı Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon ve Statik Projelerinin hazırlanarak, ayrıntılı belgelemesinin yapılmasına, 

Yüksek frekanslı ses cihazlarının kullanılmamasına, 

Etkinlikler için kurulan sahne düzenlemelerinin, sahne binasının cephesini 
kapatmayacak, ziyaretçilerin yapıyı gezmesine ve algılamasına engel olmayacak şekilde ve 
kısa sürelerle sahne içinde kalmasının sağlanarak uygulamanın Müze Müdürlüğü denetiminde 
yapılmasına, 

Etkinlikler sırasında, ziyaretçi sayısının 5000 kişi ile sınırlı tutularak, üst kaveaya 
çıkışı engelleyici tedbirlerin alınmasına, 

Yapının tarihi önemi ve özgün işlevine uygun olarak, sadece kültürel etkinlikler için, 
gerçek ve tüzel kişilere Bakanlığımca tahsis edilebileceğine, 

değinilmiştir. 

Ülkemizde bulunan kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
için Bakanlığım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce çalışmalar yapılmakta ve 
konular her yıl Bakanlığım bütçesi çerçevesinde ve işlerin aciliyet sırasına göre ele 
alınmaktadır. 
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11.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Hasankeyfteki taşınmaz kültür varlıklarına iliş
kin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12145) 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı sayın Atilla KOÇ tarafından yazılı olarak , 
yanıtlanmasını arz ederim, fg @f J2-Oû(-> \ ^~~~~~~~~~^ 

--•."' Erdal KARADEMİR 
w" İzmir Milletvekili 

Tarihi ve Kültürel miraslar atalarımız tarafından bizlere bırakılmış en değerli hazinelerdir. Ve, Tarihi 
eserlere ve kültürel varlıklara sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak kutsal bir 
görevdir. Bir topluluğun ulus olabilmesi için bir kültür varlığına sahip olması gerekir. Ayrıca, Tarihi 
ve Kültürel varlıklar, sadece bizim değil tüm insanlığın mirası ve gelecek nesillerin biz de olan alacağı 
varlıklardır. 

Bu anlamda, Tüm eski uygarlık ürünlerinin "insanlığın ortak mirası" olarak ayrım yapılmadan 
korunabilmesi, Avrupa ülkelerindeki tüm mimari yapıtların "ortak Avrupa mirası" sayılması bu 
ürünlerde sanatsal ayrım yapılmadan "sosyal özelliklerine" de önem verilmesi için Türkiye, bir çok 
deklarasyon, protokol ve uluslararası sözleşmelere imza atmıştır. 

Bunlardan, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme(1983), Avrupa Mimari 
Mirasının Korunması Sözieşmesi(1989) gibi anlaşmalar yanı sıra, Venedik Tüzüğü(1964), 
Amsderdam Bildirgesi(1975), Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi(JCOMOC), Tarihi Alanların 
Korunması ve Çağdaş Rolleri Konusunda Tavsiyeler (UNESCO, 30 Kasım 1976, Nairobi) gibi bir çok 
bildirge ve tavsiye kararına imza atmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Turizm potansiyelini olumlu yönde etkileyen antik kentlerin ve 
tarihi çekim yerlerinin çevresi ile birlikte korunması, koruma-kullanma.dengesi içinde turizme 
katkılarının artırılması amacıyla çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Zira, Tarihi değerleri korunan bir 
yerleşme "turist" çekmekte, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak, turistin beğeni 
ve beklentisi, "dekor nitelikli tarihi ve kültürel çevre" değil, yapıların tarihi belge değeri yani 
"özgünlüğü"dür. 

Yabancı ülkelerin de, doğal olarak "koruma ve turizmi" birlikte ele aldığı, ancak korumanın esas 
hedefi olan "tarihten kalanı en azından özgün görünümüyle geleceğe aktarmayı ön planda 
tuttukları bilinmektedir(York/İngiltere, Bruges/Belçika, Manosgue/Fransa ya da Delf/Hollanda gibi). 

Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' in 12.01.2006 tarihinde, yaptığı konuşmasında 
"Hasankeyf'in taşınacağını ve antik kentin ve bütün tarihi eserlerin kuzeye alınmak suretiyle yeniden 
inşa edileceğini" açıklaması ayrıca, 29 Aralık 2005 tarihli Ilısu barajı ve hidroelektrik santralı projesi 
proje bilgilendirme toplantısı basın bildirisi'nde Hasankeyf Yeni Yerleşim Yeri ve Yeni Kültürel 
Park Alanı için geliştirilen Master Rehber Projelerin, ilgili Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar ve GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 08 Temmuz 2005 tarihinde onaylandığının 
açıklanması, tarihe, kültüre, çevreye ve turizme ilgi duyan, bütün toplum kesimlerini kaygılandırmış 
ve tepki toplamıştır. 

Kaldı ki, Hasankeyf ilçesinde 1978, 1981 ve 2003 yıllarında 25 adet taşınmaz kültür ve tabiat varlığı 
tescil ve ilan edilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

1- 2863 sayılı KTVK yasası, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak üzere Kültür ve Turizm 
Bakanlığını yetkili ve sorumlu kılmaktadır. Bu bağlamda, "antik kentin" bir başka yere 
taşınması konusunda Bakanlığınızca olumlu görüş verilmiş midir? 
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2- Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklarının Ilısu Barajı Projesinden 
etkilenmemesi ve yerinde korunması için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış ve proje 
alternatifleri üretilmiş midir? 

3- Antik kentin taşınma işlemine kim, nasıl ve neye göre onay verecektir? Taşınma işlemi 
Bakanlığınız tarafından mı yürütülecektir? 

4- Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklarının başka bir yere taşınması için 
bilimsel ve teknik altyapımız yeterli midir? 

5- "Tarihi ve Kültürel Varlıkların" korunması, sağlıklastınlması ve gelecek nesillere 
aktarılmasına ilişkin Bakanlığınız bütçesinde ayrılmış bir ödenek var mıdır? Hasankeyf antik 
kentinin taşınması işi için Bakanlığınızca bir ödenek ayrılmış mıdır? 

6- Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklarının taşınması kararı ulusal 
tüzemize/mevzuatımıza ve uluslar arası sözleşmelere uyarlı mıdır? 

7- Antik kentin taşınmasına ilişkin olarak, Birleşmiş Milletlere üye devletlerden, hükümetler arası 
ve resmi olmayan uluslar arası kuruluşlardan, özellikle UNESCO( BM Eğitim, Bilim ve Kültür 
Organizasyonu), 1C0M( Uluslar arası Müzeler Konseyi) ve ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve 
Sitler Konseyi)'dan yardım ve tarihi alan ve çevrelerin korunmasında işbirliği istenilmiş midir? 

8- "İnsanlığın ortak mirası" olan tarihi ve kültür varlıklarının zarara uğratılması durumunda 
bunun sorumluluğunu kim üstlenecektir? Doğabilecek olası zarar kimin tarafından ve nasıl 
tazmin edecektir? 

9- Uısu Baraj Projesi'nin maliyeti hesaplanırken, sözü geçen tarihi ve kültür varlıklarımızın yok 
edilmesi durumunda ortaya çıkacak zararın maddi ve manevi değeri göz önünde bulundurulmuş 
mudur? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.16.0.SGB.0.10.00.02.610-090'2<98"3 CttcOl 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
15/02/2006 tarihli ve 18268 sayılı yazısı. 

îzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in 7/12145-18336 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR 7/12145-18336 ESAS NO'LU 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Tarihi ve Kültürel miraslar atalarımız tarafindan bizlere bırakılmış en değerli hazinelerdir. 
Tarihî eserlere ve kültürel varlıklara sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak 
kutsal bir görevdir. Bir topluluğun ulus olabilmesi için bir kültür varlığına sahip olması gerekir. 
Aynca, tarihi ve kültürel varlıklar, sadece bizim değil tüm insanlığın mirası ve gelecek nesillerin biz 
de alacağı olan varlıklardır. 

Bu anlamda, tüm eski uygarlık ürünlerinin insanlığın ortak mirası olarak ayrım 
yapılmadan korunabilmesi, Avrupa ülkelerindeki tüm mimari yapıtların ortak Avrupa mirası 
sayılması bu ürünlerde sanatsal ayrım yapılmadan sosyal özelliklerine de önem verilmesi için 
Türkiye, bir çok deklarasyon, protokol ve uluslararası sözleşmelere imza atmıştır. 

Bunlardan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1983). Avrupa 
Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi (1989) gibi anlaşmalar yanı sıra, Venedik Tüzüğü 
(1964), Amsterdam Bildirgesi (1975), Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi (ICOMOC). Tarihi 
Alanların Korunması ve Çağdaş Rolleri Konusunda Tavsiyeler (UNESCO, 30 Kasım 1976, Nairobi) 
gibi birçok bildirge ve tavsiye kararına imza atmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Turizm potansiyelini olumlu yönde etkileyen antik 
kentlerin ve tarihi çekim yerlerinin çevresi ile birlikte korunması, koruma-kullanma dengesi 
içinde turizme katkılarının artırılması amacıyla çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Zira, tarihi 
değerleri korunan bir yerleşme "turist" çekmekte, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı 
sağlamaktadır. Ancak, turistin beğeni ve beklentisi, dekor nitelikli tarihi ve kültürel çevre 
değil, yapıların tarihi belge değeri yani "özgünlüğü"dür. 

Yabancı ülkelerin de, doğal olarak koruma ve turizmi birlikte ele aldığı, ancak 
korumanın esas hedefi olan tarihten kalanı en azından özgün görünümüyle geleceğe 
aktarmayı ön planda tuttukları bilinmektedir (York/İngiltere, Breges/Belçika, Manosgue/Fransa 
ya da DelfHollanda gibi). 

Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 12/01/2006 tarihinde, yaptığı 
konuşmasında "Hasankeyf in taşınacağını ve antik kentin ve bütün tarihi eserlerin kuzeye alınmak 
suretiyle yeniden inşa edileceğini" açıklaması ayrıca, 29/12/2005 tarihli Ilısu Barajı ve 
hidroelektrik santralı projesi proje bilgilendirme toplantısı basın bildirisinde Hasankeyf Yeni 
Yerleşim Yeri ve Yeni Kültürel Park Alanı için geliştirilen Master Rehber Projelesin, ilgili 
Bakanlıklar Kurum ve Kuruluşlar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 08 
Temmuz 2005 tarihinde onaylandığının açıklanması, tarihe, kültüre, çevreye ve turizme ilgi 
duyan, bütün toplum kesimlerini kaygılandırmış ve tepki toplamıştır. 

Kaldı ki, Hasankeyf ilçesinde 1978, 1981 ve 2003 yıllarında 25 adet taşınmaz kültür ve 
tabiat varlığı tescil ve ilan edilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; 

SORU 1 : 2863 sayılı KTVK yasası, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmaj^B?ep; 
Kültür ve Turizm Bakanlığını yetkili ve sorumlu kılmaktadır. Bu bağlamda, antik Jfentîo bV 
başka yere taşınması konusunda Bakanlığınızca olumlu görüş verilmiş midir? 
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CEVAP 1 : Hasankeyf Antik Kenti'nin, Büyük Saray, Küçük Saray ve Ulu Camii gibi 
önemli mimarlık eserlerinin de yer aldığı Yukarı Şehir olarak adlandırılan bölümü Ilısu 
Barajının sulan altında kalmayacaktır. Baraj göl alanında kalması muhtemel bölümlerdeki 
kültür varlıklarından taşınabilecek olan yapı ve yapı elemanlarına ilişkin taşıma kurtarma 
projeleri hazırlanmaktadır. Hasankeyf de, 02/06/2004 gün ve 2004/7429 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan uyarınca Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığındaki bilimsel bir heyetle 
kazı ve restorasyon çalışmalan yürütülmektedir. Aynca Hasankeyf teki eserlerin kurtanlması 
amacıyla 2004 yılında Bakanlığım ile DSÎ Genel Müdürlüğü arasında ve aynı yıl kazı başkanı 
Prof. Uluçam, Batman Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı arasında 
protokoller imzalanmıştır. Antik Kentteki kazı ve restorasyon çalışmaları bu protokoller ve 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

SORU 2 : Hasankeyf İlçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklannın Ilısu Barajı 
Projesinden etkilenmemesi ve yerinde korunması için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış 
ve proje alternatifleri üretilmiş midir? 

CEVAP 2 : Hasankeyf te ilk olarak Mardin Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Prof. 
Dr. Oluş ARIK'ın idaresindeki bilimsel heyetle 1986 yılında başlatılan kazı, kurtarma ve 
belgeleme çalışmalan halen Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığındaki heyetle 
yürütülmekte olup baraj sulan altında kalması muhtemel kültür varlıklannın belgelenmesi ve 
taşınabilecek olanlann taşınması için gerekli projelendirme çalışmalan sürdürülmektir. 

SORU 3 : Antik kentin taşınma işlemine kim, nasıl ve neye göre onay verecektir? 
Taşınma işlemi Bakanlığınız tarafından mı yürütülecektir? 

CEVAP 3 : Kurtanlması ve taşınması gereken tarihi eserlere yönelik olarak 
hazırlanmakta olan projeler öncelikle 13/10/2005 tarihinde oluşturulan Bilimsel Kurulun 
görüşü alındıktan sonra ilgili Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulacaktır. DSİ Genel 
Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalanan 01/10/2004 tarihli protokol gereğince, tarihi 
eserlerin restorasyonu ve taşınabileceklerin taşınması konusunda planlama, projelendirme ve 
arkeolojik çalışmalar Bakanlığımca, restorasyon, taşıma ve yapım işlemleri ise Bakanlığım 
denetiminde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

SORU 4 : Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklannın başka bir yere 
taşınması için bilimsel ve teknik altyapımız yeterli midir? 

CEVAP 4 : Bu aşamada bir Kazı Heyeti ve bir Bilimsel Kurul oluşturulmuş olup 
çalışmalannı Bakanlığımın teknik ve personel desteğiyle sürdürmektedir. Bunun dışında 
gerektiği durumlarda üniversitelerin ilgili bölümlerinden Bilimsel Kurul vasıtasıyla destek 
istenmektedir. 

SORU 5 : Tarihi ve Kültürel Varlıklann korunması, sağlıklaştınlması ve gelecek 
nesillere aktanlmasma ilişkin Bakanlığınız bütçesinde aynlmış bir ödenek var mıdır? Hasankeyf 
antik kentinin taşınması işi için Bakanlığınızca bir ödenek aynlmış mıdır? 
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CEVAP 5 : Hasankeyf Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere DSİ 
Genel Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesinden, bu kuruluşlarla 
yapılan protokoller gereğince ödenek ayrılmaktadır. 2005 yılında Hasankeyf te yürütülen 
çalışmalar için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 1.014.000 YTL ve DSİ Genel 
Müdürlüğünden 378.100 YTL ödenek (toplam 1.492.100 YTL) aktarımı gerçekleşmiştir. 
Ayrıca ülkemizde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığım ve 
DÖSİMM bütçesinden her yıl düzenli olarak ödenek ayrılmaktadır. 2005 yılında ülkemizde 
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında kullanılmak üzere Bakanlığım, DÖSİMM ve Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile DSİ ve GAP'tan toplam 8.548.410 YTL ödenek 
ayrılmıştır. 

SORU 6 : Hasankeyf ilçesi ve çevresindeki taşınmaz kültür varlıklarının taşınması 
karan ulusal tüzemize/mevzuatımıza ve uluslararası sözleşmelere uyarlı mıdır? 

CEVAP 6: Hasankeyf te her bir yapı için hazırlanacak olan münferit projeler 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili Koruma 
Bölge Kurulunun onayına sunulduktan sonra uygulamaya geçirilecektir. Bu işlemler sırasında 
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de dikkate alınacaktır. 

SORU 7: Antik kentin taşınmasına ilişkin olarak, Birleşmiş Milletlere üye devletlerden, 
hükümetlerarası ve resmi olmayan uluslararası kuruluşlardan, özellikle UNESCO (BM Eğitim, 
Bilim ve Kültür Organizasyonu), ICOM {Uluslararası Müzeler Konseyi) ve ICOMOS (Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler Konseyi)'dan yardım ve tarihi alan ve çevrelerin korunmasında işbirliği istenilmiş 
midir? 

CEVAP 7: Şu ana kadar böyle bir işbirliğine ihtiyaç duyulmamakla beraber bundan 
sonra gerektiği durumlarda yürürlükteki ilgili mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası 
sözleşmeler çerçevesinde bu gibi kuruluşlardan-mesela danışmanlık alanında-işbirliği 
talebinde bulunulabilecektir. 

SORU 8 : İnsanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültür varlıklarının zarara uğratılması 
durumunda bunun sorumluluğunu kim üstlenecektir? Doğabilecek olası zarar kimin tarafindan 
ve nasıl tazmin edecektir? 

SORU 9 : Ilısu Baraj Projesinin maliyeti hesaplanırken, sözü geçen tarihi ve kültür 
varlıklanmızın yok edilmesi durumunda ortaya çıkacak zararın maddi ve manevi değeri "göz önünde 
bulundurulmuş mudur? 

CEVAP 8-9 : Bilindiği üzere kültür ve tabiat varlıktan yerine konulamaz 
değerlerimizdir. Bu husus göz önüne alındığında kültür ve tabiat varlıklannın kaybı durumunda 
bu kayıplann telafisi ve tazmininin mümkün olamayacağı ortadadır. Kültür ve tabiat 
varlıklannın korunması ve zarar görmesini engelleyici tedbirler almak başta Bakanlığım olmak 
üzere bütün sivil ve resmi kurum ve kuruluşlann görevidir. 
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12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Mozart'ı anma ve tanıtma etkinlikleri yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12149) 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Kültür ve Turizm Bakam Sayın Atilla Koç tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve 
talep ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Klasik Batı müziğinin büyük ustalarından ve evrensel müziğin en önemli 
temsilerinden biri olarak kabul edilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın 27 Ocak 2006 tarihinde 
250. doğum yıldönümü tüm dünyada etkinliklerle kutlanacaktır. Dünyanın Türk Marşı olarak 
tanıdığı eserin sahibi olan ve Türk kültürüne hayranlığı bilinen, müziğin bu dahi çocuğuna 
ülkemizde de gereken önemin verilmesi gerekmektedir. 

1) Mozart'ın 250". doğum yılı kutlamaları için her hangi bir etkinlik düzenlenmiş 
midir? Eğer düzenienmediyse yıl içinde Mozart'ı anma etkinlikleri yapılacak 
mıdır? 

2) Mozart 'ın Türkiye'de tanıtılması için ne gibi çalışmalarınız vardır? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.16.0.SGB.0.10.00.02.610.090—32 o V^- 0 6 7 0 3 / 2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
15/02/2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/18268 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 7/12149-18515 Esas No'lu 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

E K L E R : A t " l a K ° Ç 
1.Cevap B a k a n 

2.Liste 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. Dr. N. GAYE ERBATUR'UN 
7/12149-18515 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN 

HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI 
Klasik Batı Müziğinin büyük ustalarından ve evrensel müziğin en önemli 

temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın 27 Ocak 2006 
tarihinde 250. doğum yıldönümü tüm dünyada etkinliklerle kutlanacaktir. Dünyanın Türk 
Marşı olarak tanıdığı eserin sahibi olan ve Türk kültürüne hayranlığı bilinen, müziğin bu dahi 
çocuğuna ülkemizde de gereken önemin verilmesi gerekmektedir. 

SORU 1: Mozart'ın 250. doğum yılı kutlamaları için her hangi bir etkinlik 
düzenlenmiş midir? Eğer düzenlenmediyse yıl içinde Mozart'ı anma etkinlikleri yapılacak 
mıdır? 

SORU 2: Mozart 'ın Türkiye'de tanıtılması için ne gibi çalışmalarınız vardır? 

CEVAP 1-2: Mozart 'ın 250. doğum yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestralanmızca düzenlenen program ektedir. 

Bakanlığıma bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı müdürlükleri 
W.A. Mozart'ın 250 inci. doğum yıldönümü çerçevesinde W.A.Mozart'm birden fazla 
operasını aşağıda belirtilen tarihlerde sahnelemek üzere programlarına almış 
bulunmaktadırlar. Mozart' m Türk kültürüne olan hayranlığı nedeniyle karakterlerini Türkçe 
isimlerden seçip, sonunda mehter müziğimizi andıran ezgileri ile tamamladığı "Saraydan Kız 
Kaçırma" operasının konser versiyonlarım seslendirmek ve Mozart 'ın diğer operalarından 
seçilmiş aryaları belli başlı üniversitelerimizde tanıtmak ve seslendirmek üzere bağlantılarını 
yapmışlardır. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü: 

2-4 Mart 2006 Mozart geceleri (Mozart Requiem) ve Kasım 2006 (La Clamenza di Tito), 

25 Mart 2006 Saraydan Kız Kaçırma 
17 Nisan 2006 Mozart' m amsına (Şan, Piyano, Yaylı çalgılar Kuarteti Resitali) 

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü: 

14-16-25-28 Mart 2006 Figaro' nun Düğünü, 

18 Mayıs 2006 Idomeneo (Konser versiyonu) 

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü: 

16 Şubat / 30 Mart 2006 Figaro' nun Düğünü 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü: 

3-24 Ocak, 7-25 Şubat, 1-8 Mart 2006 Sihirli Flüt 

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü: Mozart'ın yazmış olduğu operaların aryalarından 

ve liedler den oluşan konser programlarını ayın konserleri başlığı altında kendi mekanlarında 

yıl içerisinde de kültür merkezleri ve üniversitelerde seslendireceklerdir. 

Ayrıca, 2006 yılı Aralık ayı sonuna kadar yapılacak etkinliklerde de (2006-2007 
konser sezonu) Mozart 'ın eserleri seslendirilecek olup bu faaliyetlerin tümü basın aracılığı ile 
duyurulmaktadır. 
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GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORKESTRALARIMIZCA 
WOLFGANG AMADEUS MOZART'IN DOĞUM YILI ANISINA DÜZENLENEN 

HAFTALAR 

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 

TARİH 
ŞEF 
SOLİST 

23-24 ŞUBAT 2006 
ALEXANDERRUDIN 
ALEXANDER RUDINIVAN RUDIN 

İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 

TARİH : 23-24- ŞUBAT 2006 
ŞEF :GÜRERAYKAL 
SOLİST : SUNA KAN 

ARSES YILDICA 
AYDIN USTUK 
ANNA CHUBUCHENKO 
ALPASLAN MATER 
DEVLET ÇOK SESLİ KOROSU 

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 

TARİH 
ŞEF 
SOLİST 

30-31 ARALIK 2005 
VESNA SOUC 
JEANETTERÖCK 

ANTALYA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 

TARİH 
ŞEF 
SOLİST 

17-18 MART 2006 
EMİL TABAKOV 
MINCHO MINCHEV 

ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 

TARİH 
ŞEF 
SOLİST 

3-4 ŞUBAT 2006 
MEHPARE KARAMENDERES 
GONCA ELİTOK ÖMÜR KAZIL 

BURSA BÖLGE DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 

TARİH 
ŞEF 
SOLİST 

23-24 ŞUBAT 2006 
NEZİH SEÇKİN 
HÜSEYİN SERMET 

- 3 2 0 -



TBMM B:72 8 .3 .2006 0 : 5 

13.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/12164) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 
- yanıtlanmasını dilerim. ./ / ? ^ f l L 

Saygüanmla. . Z * 4 * ' 
Mustafa Gazalcı 

CHP Denizli Milletvekili 

26. 08.2005 tarih ve 2005/9345 Sayılı Bakanlar Kumlu kararı gereğince 22.09.2005 
tarihinde kamuoyunda sözleşmeli öğretmenlik olarak bilinen "kısmi zamanda geçici öğretici" 
adıyla okullara yaklaşık 20 bin personel atandı. 

Merkezi sınav sonucunda puan üstünlüğüne göre atanan bu personelin kadrolu 
öğretmenler kadar ücret alacaklarını Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıkladı. 

Yıllardır atanmayı bekleyen genç öğretmen adayları yetkililerin verdiği sözlere 
güvenerek yeterli iş ve meslek güvencesi olmamasına karşın sözleşmeleri imzalayıp 
gösterilen yerlerde göreve başladılar. 

Bu personel haftada 24 saat ders karşılığı ayda yaklaşık 650 YTL ücret alırken 
bakanlığınızın yayımladığı 27.10.2005 tarih 3640 66806 Sayılı genelgeyle kendi dallarında 
yeterli ders bulamayanların ücretleri yaklaşık 200 YTL'ye düşmüştür. Buna göre; 

1- Devlete güvenerek, yetkililerin bu konudaki açıklamalarına inanarak sözleşmeleri 
imzalayıp göreve başlayan bu öğretmenlerin sözü edilen genelge sonrasında uğradıkları 
kayıplar nasıl önlenecektir? 

2 - Kadrosu olmadığı için ders ücreti dışında aylığı olmayan bu personelin temel 
gereksinimlerini karşılayıp verimli olacağına inanıyor musunuz? 

3- Bu öğretmenlerin dallarında girdikleri ders ücreti ile alanları dışında girdikleri ders 
ücreti arasındaki farklılık ne zaman giderilecektir? Bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı 
düşünülmekte midir? 

4- Devlet başka bakanlıklardaki sözleşmeli personele yüksek ücret öderken, sözleşmeli 
öğretmene çok düşük ücret ödemesi adalet ve eşitlik ilkesine uymakta mıdır? Bu durum 
hükümetin "eğitime ve öğretmenlere önem veriyoruz" sözleriyle çelişmiyor mu? 

5- Yılda 10 ay sözleşmeyle çalışan ve SSK pirimi kesilen bu personel varolan yasalara 
ve yeni sosyal güvenlik tasarısına göre kaç yılda emekli olabilecektir? 

6- Sözleşmeli öğretmen diye bilinen bu personelin kadrolu olarak atanması 
düşünülmekte midir? 

7- Kasım 2005 tarihinde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yaklaşık 10 YTL olacağı 
açıklandığı halde bugüne kadar bunun gerçekleşmemesinin gerekçesi nedir? 

8- Bu artış sağlanırken sözleşmeli öğretmenlerin dalları dışında girdikleri ders 
ücretleri de yükseltilecek midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/.SJL, 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.02.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18268 sayılı yazı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin" 
ilgi yazı eki 7/12164 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4-5-6-7-8. Bilindiği gibi 2005-2006 eğitim-öğretim yılında bazı alanlarda 
kadrolu öğretmenlerce ihtiyaç karşılanamadığından 10.09.2005 tarihli ve 25932 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanan 26.08.2005 tarihli ve 2005/9345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel 
konumunda 20.000 öğretici çalıştırılmaktadır. 

Söz konusu öğreticilere birinci öğretim yılı için günlük brüt 58,30 YTL ikinci yan yıl 
için ise günlük 61,80 YTL ücret ödenmektedir. Bu noktadan hareketle sınıf öğretmenliği 
öğreticisi birinci yarı yıl için 1.166 YTL ikinci yarı yıl için 1.236 YTL ücret, branş öğreticiler 
için birinci yan yıl 932,8 YTL ikinci yarı yıl için ise 988,8 YTL ücret ödenmiştir. 
Diğer taraftan 2005-2006 öğretim yılında sadece ilköğretim okullannda bilgisayar 
programlarında değişiklik yapılması nedeniyle ders saatlerinde düşüş yaşanmış ve bu 
öğreticilerin ücretlerinde düşme meydana gelmiştir. 

Ancak bu öğreticilerin ücretlerinde düşüş yaşanmaması için öğreticilerin haftada azami 
girebilecekleri ders saatini aşmamak şartıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarihli 
ve 119 sayılı Kararı'nda belirlenen emsali öğretmenin aylık karşılığında okutmakla yükümlü 
olduğu dersleri okutmak üzere görevlendirilecekleri gibi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve 
Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 4'üncü maddesi kapsamında da 
diğer alan derslerinide okutmak üzere görevlendirilebilecekleri valiliklere yazılı olarak 
bildirilmiştir. Bu itibarla sözleşmeli öğreticilerin ücretlerinde düşüşler engellenmiştir. 

Ayrıca Bakanlığımızca, 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) 
bendine göre kısmı zamanlı geçici öğretici çalıştırılması yerine aynı Kanun'un 4'üncü 
maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine ilişkin çalışmalar 
tamamlanarak kanun teklifi Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu kapsamda istihdam edilecek 
öğretmenler diğer kamu kurumlarında çalışan personelin haklarına sahip olacaklardır. 

Başkanlıkça, hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan "Değişik Adlar 
Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme 
Yapılması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı'nda"; birim saat ek ders ücretinin 3,66 YTL'den 5,04 YTL'ye yükseltilmesi 
öngörülmekted i r. 

Bu artış Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan kısmî zamanlı 
geçici öğreticilerden alanları dışında ek ders ücreti karşılığı ders görevi bulunanlara yapılacak 
ek ders ücreti ödemelerinde de aynı şekilde uygulanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

o 13 /2006 
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14.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, 2006 yılında yapılacak kamu personeli 
alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı 
(7/12229) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin Taraf^ndan^yazıh olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. , li^.^ { . ». 
\h 

Mehmet NıhL^A^GUN 
T e k i ı w s w U y & e k i li 

2006 yılı içerisinde 100 bin memur alınacağı, bunun için imtihan açılacağı şeklinde 
yapmış olduğunuz açıklamalara istinaden; 

1) Alınacak 100 bin memur için ne zaman imtihan açacaksınız? 
2) Bu memurların hangi birimlerde ne kadar istihdam edileceği belli midir? 
3) Memur sınavı için başvurularda ne kadar başvuru ücreti alınacaktır? Başvuru 

ücreti almadan imtihan yapılamaz mı? 
4) Takriben bu imtihanlara en az 500 bin kişinin başvurduğunu düşünürsek (daha 

önce yapılan imtihanlar göz önüne alındığında), imtihan başvurusu paralarının toplam 
değerinin yaklaşık 2,5 Trilyon Lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Acaba, Hükümetinizin 
amacı memur alacağız adı altında sınav harcı adı altında para toplamak mı? Yoksa, dolaylı 
vergi almak mı? 

5) Madem memur alımına ihtiyaç var, neden daha önce ihmtihanı kazanmış ve hala işe 
alınmamış insanlar varken yeni bir intihan açıyorsunuz? Bu insanları işe başlattıktan sonra 
ihtiyaç duyulursa yeni bir imtihan açılması daha uygun olmaz mı? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ ^ ^ J 9Jt/l/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nııı, 15.02.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
18609 sayılı yazısı. 

b) ÖSYM Başkanlığının, 02.03.2006 tarih ve B.30.1 .ÖSM.0.00.00.00/128-486 
saydı yazısı. 

c) Devlet Personel Başkanlığının, 01.03.2006 tarih ve B.02.1.DPB.0.17/03-0040/ 
2845 sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un, Bakanlığıma tevcih 
ettiği, 7/12229 esas no'lu yazdı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

,::S=J 
et Ali ŞAB Mehmet Ali ŞAHIN 

Devlet Bakanı ve 
EKLER : Başbakan Yardımcısı 
1) İlgi (b) yazı 
2) İlgi (c) yazı ve eki 
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T.C. 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 

Başkanlık 

Sayı: B.30.1 .ÖSM.0.00.00.00/128-486 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali Şahin) 

İlgi: 16.02.2006 tarih ve B.02.0.002/1003 sayılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri Saygun'un Bakanlığınızca cevaplandırılmasını istediği 
7/12229 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili Merkezimizde bulunan bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

1. 2006 yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), lisans mezunları için 01-02 Temmuz 
2006 tarihlerinde, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 17 Eylül 2006 tarihinde yapılacaktır. 

2. KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluştan açıktan atama yapacakları boş kadrolar 
için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından yürürlükte olan mevzuat uyarınca 
izin almakta, izin alman kadrolar A Grubu Kadrolar için doğrudan, B Grubu Kadrolar için de 
Devlet Personel Başkanlığınca ÖSYM Başkanlığına bildirilmektedir. ÖSYM'de toplanan 
kadrolar, derece, sayı ve aranan nitelikler belirtilmek suretiyle ÖSYM'ce hazırlanan KPSS 
kılavuzlarında yer almakta ve adaylar bu kadrolar hakkında bilgi sahibi olarak sınava 
girmektedirler. 

3. Adaylar, 2006-KPSS'ye başvuru sırasında 5,00 YTL ödeyeceklerdir. Bu Ücret, kılavuz için 
yapılan hazırlama, baskı, dağıtım ve başvuru giderleri için alınmaktadır. 

4. Dört oturumda yapılacak smav için adayların girecekleri oturum sayısına bağlı olarak 35,00/ 
45,00/ 55,00/ 65,00 YTL smav ücreti ödemeleri planlanmıştır. Bu ücretler test sorularının 
hazırlanması, test kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının gizlilik önlemleri içinde bastırılması, 
paketlenmesi, sınav merkezlerine kurye eşliğinde gönderilmesi, sınavda görevlilere belli bir 
ücretin ödenmesi, sınav evrakının geri getirilmesi, sınav evrakının açılması ve arşivlenmesi, 
cevap kağıtlarının güvenlik önlemleri altında okutulması, sınav sonuçlarının-fyjgisayar 
ortamında değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının adaylara ve ilgili kurum ve kuruluşlara 
bildirilmesi işlerinde kullanılmaktadır. ÖSYM'de 657 sayılı Kanuna göre çalışmakta olan 
personele yapılan ödemeler ile ÖSYM'nin diğer tüm giderleri de adaylardan alman sınav 
ücreti ile karşılanmaktadır. ÖSYM kâr amacı güden bir kurum değildir ve toplanan paraların 
miktarı ile ÖSYM'de çalışanların aldıkları maaş arasında herhangi bir ilişki yoktur. 

5. KPSS sonuçlan iki yıl geçerlidir. Bu süre içinde okulunu bitiren önemli sayıda aday da iş 
bulma kaygısı içinde açılacak sınav için beklemektedir. Bu husus göz önünde tutularak, halen 
yürürlükte olan uygulamanın gerçekçi bir yol olduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 
TARİH: o2.>t&V>0^ 
SAYI : I3g>\ 
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Saygılarımla, 

Prof. Dr. Ünal Yarımağan 
Başkan 
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T. a 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1DPB.0.İ7/03-0040 £S%S # /jp/2006 
Konu: Soru önergesine cevap 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 16/02/2006 tarihli ve B.02.0.002/1003 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un, Bakanlığınıza tevcih ettiği ve 
cevaplandırılmasını istediği 7/12229 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Jafc^AYGÜL 
DevletTersonel Başkanı 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
E K : BAİBMANVARDIMCHJÛI ^ 

Soru önergesi cevabı TARİH : OV . 3 . 2 r f > 
SAYI: ^ f c ı 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET NURİ SAYGUN'UN, BAKANLIĞINIZA 
TEVCİH ETTİĞİ VE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 7/12229 ESAS NO'LU YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZDIR 

2006 Yılı içerisinde 100 bin memur alınacağı, bunun için imtihan açılacağı şeklinde yapmış 
olduğunuz açıklamalara istinaden; 

SORU 1- Alınacak 100 bin memur için ne zaman sınav açacaksınız? 
SORU 2- Bu memurların hangi birimlerde ne kadar istihdam edileceği belli midir? 
SORU 3- Memur sınavı için başvurularda ne kadar başvuru Ücreti alınacaktır? Başvuru ücreti 

almadan imtihan yapılamaz mı? 
SORU 4- Takriben bu sınavlara en az 500 bin kişinin başvurduğunu düşünürsek, (daha Önce 

yapılan imtihanlar göz önüne alındığında), imtihan başvurusu paralarının toplam değerinin yaklaşık 
2,5 Trilyon Türk Lirasını bulacağı tahmin edilebilmektedir. Acaba, Hükümetinizin amacı memur 
alacağız adı altında sınav harcı adı altında para toplamak mı? Yoksa, dolaylı vergi almak mı? 

SORU 5- Madem memur alımına ihtiyaç var, neden daha önce imtihanı kazanmış ve hala işe 
alınmamış insanlar varken yeni bir imtihan açıyorsunuz? Bu insanları işe başlattıktan sonra ihtiyaç 
duyulursa yeni bir imtihan açılması daha uygun olmaz mı? 

Başkanlığımızı ilgilendiren yönleri itibariyle hazırlanan 1,2 ve 5 inci soruların cevapları; 
CEVAP 1,2,5 - Bilindiği üzere, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 

kadroların kullanımına ilişkin hususları düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan 
idarelerin, açıktan atama izni aranmaksızın boş kadrolarına (işçi kadroları hariç) yapacakları 
açıktan atama sayılan ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu kadrolara 
yapacakları nakil sayıları toplamı, bu idarelerin 2005 yılında emeklilik, ölöm, istifa ve nakil 
sonucu ayrılan personel sayısının yüzde seksenini aşamaz. Araştırma görevlisi kadrolarına 
yapılacak atama sayısı ise 2005 yılında ayrılan (TUS ve DUS eğitiminden ayrılanlar hariç) 
araştırma görevlilerinin yüzde 100'flnü aşamaz. Bu sınırlar içinde personel ihtiyacını 
karşılayamayacak idareler için ilave 21.000 adet açıktan atama izni verilebilir. Kanun, 
uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı programıyla kurulması veya 
genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için ilave personel 
ihtiyacı duyan kamu idareleri, taleplerini gerekçeleri ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığına bildirirler. Söz konusu ilave sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla 
dağılımı, gerekli görülmesi halinde bu toplam sayının bir kısmının rezerv tutulması ve 
kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye 
Bakanının müşterek Önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2006 yılına ait Genel Yatırım ve 
Finansman Programına ilişkin 17/10/2005 tarihli ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 
Kararın 3 üncü maddesinin "Açıktan ve Naklen Atama" başlıklı (a) bendinin iki, üç ve dördüncü alt 
bentlerinde ise, "Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün 
olmadığı zorunlu hallerde, 2005 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on 
(%I0)'u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulu 
yetkilidir. Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin 
üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya mühendis, makinist, makasçı ve benzeri diğer teknik 
nitelikleri haiz olması şartları aranır. 

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi 
personelden istihdam edileceklerin kuruluşun mevcut personel sayısının yüzde iki (%2)'sine kadar 
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olan kısmı yukarıda belirlenen yüzde on (%10)'luk limit kapsamında değerlendirilmez. Bu kapsamda 
istihdam edileceklerde de bu fıkranın ikinci paragrafında nitelikli personele ilişkin olarak sayılan 
şartlar aranır. 

Yeni üretim tesisi ve hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli 
personel ile uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip 
personele ilişkin talepler, Hazine Müsteşarlığınca ayrıca değerlendirilir. Başvurularda, diğer üretim 
tesisleri ve hizmet birimlerinin kapasite kullanım oranlan ve piyasa paylarına ilişkin detaylı analiz 
sunulması zorunludur. Bu talepler Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne dayanarak, Devlet 
Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır." hükmüne yer verilmiş 
bulunmaktadır. 

Mezkur hükümler çerçevesinde çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanım izni 
bulunan kadroların; açıktan ilk defa Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar tçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre veya ilgili mevzuatı uyarınca açıktan, yeniden 
veyahut diğer kamu kurum ve kuruluşlarından nakil yoluyla atama yapılmak suretiyle kullanımı ile 
sayılarını belirleme yetkisi hizmet gerekleri dahilinde ilgili kurumların takdirinde bulunmaktadır. 
Yeni alınacak personelin Eğitim ve öğretim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler 
Sınıflarına ait kadrolar ile diğer kadro ve pozisyonlardan oluşacağı öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Kamu Görevlerine tik Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. 
ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî 
Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde 
ilan vermek suretiyle duyurur." hükmü, 11 inci maddesinde ise "KPSS sonuçları iki yıl süreyle 
geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, 
bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü yer almaktadır. 

Bu çerçevede 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde Ortaöğretim (lise ve dengi), önlisans (iki yıllık 
meslek yüksek okulları) ve Lisans (dört ve daha fazla süreli yükseköğrenim) düzeyinden adayların 
başvurabildikleri 2004 KPSS ile mezkur Yönetmelikte A Grubu olarak tanımlanan kadrolar ve Milli 
Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadrolarına başvuracak adaylara yönelik 02-03 Temmuz 2005 
tarihlerinde 2005 KPSS (A Grubu ve öğretmenlik) gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 10-11 Temmuz 
2004 tarihlerinde gerçekleştirilen 2004 KPSS'nin normal geçerlilik süresi 10 Temmuz 2006'da sona 
erecektir. 

Ancak, 2004' ten bu yana kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa açıktan Devlet memuru 
alımının kısıtlı sayıda olması ve 2004 KPSS'ye girmiş ve herhangi bir kuruma yerleştirilmemiş çok 
sayıda adayın durumu göz önüne alınarak, 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS'nin 
geçerlilik süresinin, 2006 Yılında yapılacak KPSS'lerin geçerlilik süresi kadar uzatılmasına ilişkin 
Yönetmelik değişikliğine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. 

Ayrıca, 2004'ten bu yana yeni mezun olan ya da öğrenim durumlarında değişiklik olan 
adayların varlığı dikkate alınarak, 2006 Yılında yeni bir KPSS açılması ve bu Sınavın Temmuz 
ayında lisans düzeyinden (4 yıllık fakülte ve yüksekokullardan mezun KPSS (A) grubu, KPSS (B) 
grubu ve öğretmenlik kadrolarına başvuracak adaylar için), Eylül ayında ise ortaöğretim ve önlisans 
düzeylerinden (lise ve 2 yıllık meslek yüksekokullardan mezun adaylar için) yapılması öngörülmüş 
vjs bu hususlarla ilgili olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığıyla gerekli 
yazışmalar yapılmıştır. 

- 3 2 7 -



TBMM B:72 8 . 3 . 2006 O: 5 

15.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, ikamet ettiği il dışına atanan geçici personele 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/12241) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
ANAVATAN Partisi İğdır Milletvekili 

1- Özelleştirme mağduru olup ve 4/C maddesine göre bakanlığınızda 

görevlendirilen geçici işçilerin ikamet ettikleri il dışına atandığı doğrumudur? 

2- Ortalama 510.00.- YTL, Maaş alan bu kişilerin rızası olmadan ikamet ettiği il 

dışına ataması ile aile birliği bozulmuyor mu? 

3- Özelleştirme mağduru olup ta ikamet edilen il dışına ataması yapılan kaç 

personel vardır? Bu atama ile sağlanan kamu yararı nedir? 

4- 4/C maddesine göre çalıştırılan geçici personelin istedikleri Il'e naklen 

atamasının yapılmasının önündeki engelleri kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-IIJÎÛIS- &&& /2006 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.02.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18609 sayılı yazı. 

İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in, "İkamet ettiği il dışına atanan geçici 
personele ilişkin" ilgi yazı eki 7/12241 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Özelleştirme kapsamında bulunan kurumlarda görev yapan personelden, Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından Bakanlığımız taşra teşkilâtında istihdam edilmesi amacıyla teklif edilen 8.105 
kişinin müracaatları, 2 il tercihi verilmek suretiyle il millî eğitim müdürlüklerince alınmış, 
Bakanlığımızca belirlenen personel ihtiyacı çerçevesinde tercihleri dikkate alınarak öncelikle 
tercihlerine, tercihlerine atanamamaları hâlinde veya hiç il tercihinde bulunmamaları hâlinde ise yine 
ihtiyaç oranında öncelikle eski kurumlarının bulunduğu ile, bunun da olmaması durumunda 
mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından ikamet ettikleri ile yakın illere atamaları yapılmıştır. 

2. İkamet ettikleri il dışında başka bir il emrine ataması yapılanlar, özür durumlarını 
belgelendirilmeleri kaydıyla eş ve sağlık durumu özürlerine bağlı olarak atamaları düzeltilerek aile 
bütünlüklerinin korunması sağlanmıştır. Bütün bu işlemler yapılırken kurumlarımızın ihtiyacı ve 
personelin istekleri dikkate alınarak dengeli dağılıma azami özen gösterilmiş, diğer taraftan da atıl 
personel kapasitesi oluşturulmaması sağlanmıştır. 

3. 2001 mali yılından itibaren özelleştirme kapsamındaki kurumlarda görev yapan personelin, 
bir yandan geçici mahiyette de olsa istihdamına imkân sağlanmış diğer yandan da kurumlarımızın 
personel ihtiyacı karşılanmıştır. Bu çerçevede, geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere 
Bakanlığımızca ataması yapılan 6.946 personelden, % 7-8'inin ikamet ettikleri illere yakın civar illere 
ataması yapılmıştır. 

4. Tercih hakkını kullanmayarak ikametgâh adresine en yakın il emrine Bakanlığımızca 
ataması yapılanların il dışı nakillerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılarak 
04.01.2006 tarihli ve 821 sayılı yazımızla valiliklere bilgi verilmiş olup Bakanlığımız taşra teşkilâtı 
emrinde görev yapan diğer personelde olduğu gibi il dışı nakil isteyen geçici personelin nakilleri ilgili 
valiliklerin uhdesine bırakılmıştır. Söz konusu personelin görev yapıyor oldukları il emrinde 
imzalamış oldukları sözleşmelerinin bittiği tarihten sonra 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 
hizmet ihtiyacı ve istihdam edilebilme imkânlarının ilgili valiliklerce değerlendirilmesi uygun 
görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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16.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, kapatılan APK Kurulu personeline iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELÎK'in cevabı (7/12245) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayıp_4|üseyin Çelik tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

24/12/2005 gün ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak "5436 Sayılı Kanunun 
17. Maddesi" uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulunun kapatılarak yerine Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. 

Buna göre; 

1) 5436 Sayılı Yasanın 17. Maddesi uyarınca kapatılan Araştırma .Planlama ve 
Koordinasyon Kurulunda kaç personel görev yapmaktaydı? Bu personelin uzmanlık alanları 
ve yapmış oldukları görevleri itibari statüleri nelerdi. Sınıflandırır mısınız? 

2) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu kapatılınca, burada görev yapan 
personelin, yasa gereğince hangi birimlere ataması yapılmıştır? Şu anda hangi görevleri 
yapmaktadır? 

3) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulunda görev yapan personel Merkez 
Teşkilatı personeli iken, bu personeller içerisinden, taşra teşkilatına atamaları yapılanlar var 
mıdır? Varsa bu atamaların yasal dayanağı nedir? 

4) Merkez Teşkilatında görev yaparken, taşra teşkilatına atananların yasal dayanağı 
yoksa, bu personellerin tekrar merkez teşkilatına atamaları yapılarak mağduriyetlerini 
gidermeyi düşünüyor musunuz? Bu personel özlük haklarında herhangi bir kayba uğramışlar 
mıdır? 

T.C. 
MİLLİ E Ğ İ T İ M BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/^5V £??/0J/2QQ6 
Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.02.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1 8609 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un, "Kapatılan APK Kurulu 
personeline ilişkin" ilgi yazı eki 7/12245 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 5436 sayılı Kanun'uıı 15'inci maddesi uyarınca kapatılan Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığında; 1 Kurul Başkanı, 5 Daire Başkanı, 58 APK Uzmanı. 2 
Uzman (Özelleştirme), 1 İstatistikçi, 4 Şef, 10 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Memur 
ve kadrosu başka yerde olup APK Kurulu Başkanlığında onayla görev yapan 25 personel 
olmak üzere toplam 108 personel görev yapmaktaydı. Söz konusu personel, 3797 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile söz konusu Birime verilen 
görevleri unvanları kapsamında yerine getirmişlerdir. 

2. 5436 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinde yer alan; " . . . Söz konusu birimlerde 
görevli diğer personel ise kadrolarıyla birlikte 14.1.2006 tarihine kadar kendi idarelerinde 
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ihtiyaç duyulan birimlere devredilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren APK 
Uzmanı kadrolarına yeni atama yapılmaz, herhangi bir nedenle boşalması halinde, bu kadrolar 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır." hükmü gereğince Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında görev yapan personel Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilâtlarında personel ihtiyacı bulunan; Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Erkek 
Teknik Öğretini Genel Müdürlüğü, Din öğretimi Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 
Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 
Personel Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, ilköğretim Genel Müdürlüğü, 
Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel 
Müdürlüğü, Bakanlık Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 
Yatırmalar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Eğitimi Araştırma 
ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı, Hizmetiçi Eğilim 
Dairesi Başkanlığı ile Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne kadroları ile birlikte atanmışlardır. 
Bu şekilde atananlardan 25'i yeniden Strateji Geliştirme Başkanlığında görevlendiril
mişlerdir. 

Ayrıca, 5436 sayılı Kanun gereğince Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığında bulunan Daire Başkanlığı kadroları iptal edildiğinden, bu kadrolarda Daire 
Başkanı unvanı ile görev yapan 5 personelden l ' i Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı 
olarak atanmış, 4 personelin de kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınmak suretiyle 
başka kadrolara atamaları yapılmıştır. 

Diğer taraftan, onayla görev yapan personelin bir kısmı daha sonra kadrosunun 
bulunduğu görev yerine iade edilmiş, bir kısmı ihtiyaç duyulan başka birimlerde 
görevlendirilmiş, bir kısmı da yeni kurulan Strateji Geliştirme Başkanlığında görevlen
dirilmiştir. 

3. APK Uzmanı olarak görev yapan 1 kişi kendi isteği dikkate alınarak İstanbul İline 
İlköğretim Müfettişi, 3 kişi de Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü emrine mülga APK Uzmanı 
olarak atanmıştır. İlgililer hakkında tesis edilen atama işlemleri 5436 sayılı Kanun*un 1 7'nci 
maddesi ile 657 sayılı Kanun'un 76'ncı maddesi gereğince gerçekleştirilmiştir. 

4. Merkez teşkilâtında görev yaparken taşra teşkilâtına atanan 4 personelden biri kendi 
isteği doğrultusunda İstanbul İline İlköğretim Müfettişi olarak, 3 kişi de kadro unvanları ve 
kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak hiçbir hak kaybına meydan verilmeden APK 
Uzmanı olarak Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. __ -y 

/ ^ ^ - ^ O o v . Dr. Hüseyin ÇTE*CÎÎC ~~\ 
Millî Eğitim Bakhm ^ ^ 

17.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY'ın, TBMM kulis girişlerindeki döner kapılara ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/12332) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yaklaşık 1.5 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ö e n e l Kurul 
salonunun açıldığı kulis salonlarına döner kapılar konmuştur. Eğer amaca 
hizmet etmiyorsa, bu tür kapılar genellikle çocuk parklarına oyun aleti olarak 
konulmaktadır. 

Başlangıçta güvenlik amacı ile konulduğu belirtilen bu döner kapılarla 
ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Sayın 
Bülent Armç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 
02.02.2006 

"IsmaüÖZAY \ 
Çanakkale Milletvekili 

1- Bu döner kapılar ne işe yaramaktadır? 
2- Döner kapılar amacı dışında kullanılmaya devam-edecekse, bunların 
sökülerek sadece 23 Nisan çocuk bayramında takılmasını düşünür-
müsünüz? 
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T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 
Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12332-18771/47886 0 8 Mart 2006 
Konu: 

Sayın İsmail ÖZAY 
Çanakkale Milletvekili 

İlgi: 2/2/2006 tarihli yazılı soru önergeniz. 

TBMM kulis girişlerindeki döner kapılara ilişkin, ilgi önergenizde yer alan 
sorularınız ekte cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

ismail ALPTEKİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
EK: Soru cevabı 

CEVAPLAR: 

Cevap 1, 2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İş Bankası A.Ş. arasında yapılan 
1/12/2003 tarihli sözleşme gereği Genel Kurul Salonu kulis girişlerine, üyeler lokantasına 
kartla geçişe imkan tanınarak milletvekili ve görevli personel haricinde geçişe izin vermeyen 
turnike sisteminin İş Bankası A.Ş. tarafından kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu sözleşme doğrultusunda turnike sistemi kulis girişlerine yerleştirilmiştir. Ancak 
turnikelerin geçiş kontrolüne yönelik elektronik kısmı devreye alınmamıştır. 

Kartlı geçiş sistemi ve turnikelerde uygulama esnasında yaşanabilecek aksaklıklar 
deneme çalışmalannda belirlenmiştir. Söz konusu hususlann giderilmesi için çalışmalar 
devam etmektedir. 

Kartlı geçiş sistemleri kademeli olarak devreye gireceğinden kulis geçişlerinde 
zorluk yaşanmaması için turnikelerin serbest geçişe imkan veren mekanik kısmı 
çalıştırılmaktadır. 
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72 NCİ BİRLEŞİM 
8 MART 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR 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 İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan 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; 8.3.2006 Çarşamba günkü birleşiminde Sözlü Soruların görüşül

memesinin, 8.3.2006 Çarşamba günü 15.00-22.00 ve Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında 
çalışmalanm sürdürmesinin; 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 
(Genel Kurulun 7.3.2006 tarihli 71 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve * (10/41,170,177, 263,295) Esas Numaralı 
Turizm Komisyonu Meclis Araştırması Komisyonu 
8.3.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 8.3.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 

* İçişleri Komisyonu * (10/322,323, 324) Esas Numaralı 
8.3.2006 Çarşamba-Saat: 11.00 Meclis Araştırması Komisyonu 

8.3.2006 Çarşamba - Saat: 14.00 
* Dışişleri Komisyonu 

9.3.2006 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
72 NCİ BİRLEŞİM 8 MART 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

*& %& 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

=3? 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

*& %$ 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

>•&: ^ 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 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. - 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) 

6. - Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1160) (S. Sayısı: 1078) (Dağıtma tarihi: 6.2.2006) 

7. X - Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli 
Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1171) (S. Sayısı: 
1103) (Dağıtma tarihi: 6.3.2006) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. X - Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1153) (S. Sayısı: 1102) (Dağıtma tarihi: 6.3.2006) 

14. - 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) 
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15. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 

Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

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

17. - 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 Seyfi'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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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) 
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27. 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) 

28. 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) 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 
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39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. 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) 
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52. 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) 

53. X - WIPO Telif Haklan Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

54. 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) 

55. 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) 

56. 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) 

57. - 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) 

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

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

60. - 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) 

61. - 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) 

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

63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - Konya Milletvekili Atilla Kart'm; 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) 
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67. - 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) (*) 

68. - 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) (*) 

69. - 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) (*) 

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

71. - 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) 

72. - 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

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 
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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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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90. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - 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) 

92. - 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) 

93. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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

95. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - 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) 

98. - 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) 

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

100. - 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) 

101.- 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) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - 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 

- 12 - 72 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
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) 

109. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- 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) 

111.- 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) 

112.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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) 

114.- 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) 

115.- 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) 

116.- 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) 

117. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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118. - 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) 

119. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

120. - 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) 

121. - 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: 511*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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127. - 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) 

128. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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

130. - 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) 

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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 
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15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141. - 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) 

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 (3/260) (S. Sayısı: 514*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

143. - 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) 

144. - 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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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

146. - 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) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - 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) 

150.- 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) 

151. - 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) 

152.- 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) 

153.- 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) 

- 1 7 - 72 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
154. - 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) 

155. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157.- 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) 

158.- 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) 

159. - 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) 

160. - 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) 

161. - 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) 

162. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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163. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

165. - 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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172. - 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

179. - 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) 

180. - 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 
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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) 

181. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - 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) 

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

184. - 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) 

185. - 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) 

186. - 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189. - 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 îtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

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

191. - 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) 

192. - 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) 

193. - 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

197. - 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) 

198. - 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) 
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199. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

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

200. - 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) 

201. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in Yasama 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) 

202. - 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 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - 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) 
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208. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211.- 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) 

212. - 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) 

213. 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) 

214. - 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) 

215. - 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) 

216.- 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) 

217. 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) 
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218. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 

Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221. - 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) 

222.- 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) 

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

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - 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) 

230. - 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 BaykaPın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- 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) 

232. - 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) 

233. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ln 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) 

234. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
75l 'e 1 inci Ek) (Dağıtmatarihi: 11.4.2005) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
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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) 

239. - 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) 

240. - 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) 

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

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve 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) 

248. - 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) 

249. - 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) 

250. - 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) 

251. - 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) 

252. - 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) 

253. - 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) 

254.- 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'm; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

258. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

- 2 8 - 72 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
259.- 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) 

260.- 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) 

261.- 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) 

262.- 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) 

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

264. - 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) 

265. - 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) 

266. - 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) 

267. - 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) 

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

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

270. X - 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) 

271. 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) 

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

273. 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - 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) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- 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) 
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282. - 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) 

283.- 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) 

284. - 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) 

285. - 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) 

286.- 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) 

287.- 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) 

288. - 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) 

289. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - 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) 
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291. 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) 

292. - 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) 

293. - 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) 

294. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 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) 

295. - 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) 

296. 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) 

297. 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) 

298. 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) 

299. 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) 

300. 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) 

301.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) 

302. 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) 

303. 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) 
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304. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 
305. - 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) 

306. - 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) 

307. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç îşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

308. 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) 

309. 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) 

310. 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) 

311. 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) 

312. 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) 

313.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

314.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

315. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

316. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

317.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

318. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

319.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1089) (S. Sayısı: 1067) (Dağıtma tarihi: 24.1.2006) 
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320. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 

Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

321. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

322. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

323. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1105) (S. Sayısı: 1075) (Dağıtma tarihi: 30.1.2006) 

324. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların 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) 

325. - 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) 

326. - 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) 

327. 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) 

328. 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) 

329. - 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) 

330. - 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) 
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331.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 

Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 
1091) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

332. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

333. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

334. - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1133, 1/1074) (S. Sayısı: 1099) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

335. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

(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: 1078) 

Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1160) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 23/12/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.0.KKG.0.10/101-1028/5658 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılan "Ban

kacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile fınansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi 
sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına 
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Anılan Kanun ile daha önce kurulmuş olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu korunmuş ve Fon 
alacaklarının takip ve tahsili ile bu alacakların imtiyazlılık derecesine yönelik özel düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Bankacılık Kanunu ile anılan Fon alacaklarına verilen imtiyazların gerekli olduğu tabii olmak
la birlikte bu alacakların Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının amme alacağı niteliğinde olan 
alacaklarından da önce olması kamu yararına uygun düşmemektedir. 

Amme alacakları, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirilmesi için gerekli olan finans
man ihtiyacının temel kaynağı olup bu alacakların takip ve tahsil usulü de özel hukuk ilişkisinden 
doğan alacakların takip ve tahsil usulünden farklı düzenlenmiştir. 

Ancak, çeşitli kanunlarda yapılan düzenlemeler ile amme alacaklarının cebri icra veya iflas 
halinde mevcut olan öncelik hakkı ortadan kaldırılmış, bunun yerine amme alacağı olmayan alacak
lara öncelik veren düzenlemeler yapılmıştır. 

Amme alacaklarının takip ve tahsil usulünün düzenlendiği 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında kanunda yapılması planlanan düzenlemelere paralel olarak amme alacağın
dan borçlu bulunan bankalar ve banka ile birlikte sorumlu tutulan kişilerin bu borçlarının bir an ön
ce Hazineye intikalini sağlamak amacıyla bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



— 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Maddenin (a) ve (b) bentleri ile, Bankacılık Kanununa göre faaliyet izni kaldırılan 

ve yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalar hakkında iflas kararı verilmesi halinde, bankanın 
iflas masası tarafından külli icra yoluyla tasfiye edilmesi sonucunda dağıtılacak olan paralardan, 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine göre üçüncü sırada yer alan Fon dahil im
tiyazlı alacaklılardan önce gelmek üzere ilk sırada sırasıyla Devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi alacaklarının mahsubunun 
yapılması sağlanmaktadır. 

Maddenin (c) bendi ile, Bankacılık Kanununa göre faaliyet izni kaldırılan ve yönetim ve 
denetimi Fona intikal eden bankalar ile bankayla ilişkileri Kanunun 134 üncü maddesinde tanım
lanan gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları varlıkların satışı neticesinde elde edilecek bedelden 
öncelikle, 134 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre Fon Kumlu tarafından karar verilmesi halinde 
şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem 
borçları, daha sonra sırasıyla bu kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan ve 6183 
sayılı Kanun kapsamındaki borçlan ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçlan 
ödendikten sonra bakiye kısmın, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan 
borçlarına garameten taksim edileceğine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

Maddenin (d) bendi ile, Fon tarafından alacaklarının takibi için 5411 sayılı Kanun çerçevesin
de açılan veya takip edilen davalar veya takipler neticesinde ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir 
konulan para, mal ve her türlü hak ile alacakların bedellerinden, alacak konusunda mahkemece 
verilen karar üzerine, imtiyazlı alacaklılardan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun alacağından 
önce sırasıyla Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarının mahsup edilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 2.- Madde ile 5411 sayılı Kanuna geçici 24 ve 25 inci maddeler eklenmektedir. 
Geçici 24 üncü madde ile, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi mev

duat tutarı ile Fon tarafından tespit edilen mevduat tutarı arasında bir fark bulunması nedeniyle Fon 
tarafından haklarında takibat başlatılmış kişilerin ve bankanın mal varlıklarının paraya çevrilmesi 
sonucunda elde edilecek tutarların 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddesine göre yapılacak garame 
sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna düşen kısmının bir hesapta toplanması ve bu hesap
tan sırasıyla Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bu kişilerden olan ve 6183 sayılı Kanun 
kapsamında bulunan alacaklarının tahsili için ödemede bulunulması yönünde düzenleme yapılmak
tadır. 

Geçici 25 inci madde ile, Fon tarafından gerçekleştirilecek satışlarda uygulanacak katma değer 
vergisi istisnasına yönelik açıklama getirilmektedir. Fonun, 5411 sayılı Kanuna göre faaliyet izni 
kaldırılan yönetim ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile bankayla ilişkileri Kanunun 134 ün
cü maddesinde tanımlanan gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları varlıkların satışı neticesinde el
de edilecek bedelin dağıtım sırası değiştirilmekte, bu satışlardan Fona intikal edecek tutarın ayrı bir 
hesapta toplanarak bu hesaptan Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bu kişilerden olan ve 
6183 sayılı Kanun kapsamında bulunan alacaklarına tahsis edilmesine imkan tanınmaktadır. Satış 
bedelinin alacaklılara dağıtılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, usul hükmü olduğundan 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilmiş ancak bedeli alacaklılara dağıtımı yapıl
mamış satışlar ile henüz ilan aşamasında olan satışlara da uygulanması gerekmektedir. 
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Bu düzenlemeler ile satış bedelinden Fon lehine ayrılacak tutar değiştiğinden katma değer ver
gisi istisnasının uygulanacağı tutar da değişmektedir. Oysa yapılan değişikliğin amacı satış 
bedelinin alacaklılar arasında dağılımına yönelik olup, katma değer vergisi istisnası uygulanacak 
mevcut tutarın değiştirilmemesi bu değişiklik öncesi yapılmış işlemler açısından zorunluluk arz et
mektedir. Bu madde ile bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce Fon tarafından satış ilanı 
verilmiş, satışı gerçekleşmiş ancak ihale bedelinin alacaklılara dağıtımı sonuçlanmamış satışlar ile 
31/12/2006 tarihine kadar ilan edilecek satışlarda söz konusu katma değer vergisi istisna tutarının 
aynen muhafaza edilmesi sağlanmıştır. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 

Madde 4.- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/1160 3/2/2006 

Karar No: 71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 23/12/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 

ve Başkanlıkça 3/1/2006 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen "Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı", Komisyonumuzun 1/2/2006 tarihinde yapmış olduğu 41 inci birleşiminde, Hükümeti tem-
silen Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ile Maliye Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile bankacılık sistemine ilişkin köklü düzenlemeler yapılmıştır. 
Söz konusu Kanun ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun alacaklarının takip ve tahsili ile bu 
alacakların önceliğine ilişkin özel hükümler getirilmiştir. Fonun alacaklarına öncelik tanınması 
gerekli olmakla birlikte, bu alacakların Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının amme alacağı 
niteliğindeki alacaklarından önce tahsil edilmesi kamu yararına uygun düşmemektedir. Çünkü am
me alacakları kamu hizmetlerinin temel finansman kaynağı olup, özel hükümlere göre öncelikli 
alacak olarak takip ve tahsil edilmektedir. Bu nedenle, bankaların ve bankalarla birlikte sorumlu 
tutulan kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan amme alacağı niteliğindeki borç
larının öncelikli alacak haline getirilerek bir an önce tahsil edilmesi gerekmektedir. Tasarı, bu ih
tiyacın giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Bankacılık Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik 
yapılarak ve Kanuna yeni geçici maddeler eklenerek, devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 
bankalardan ve sorumlu kişilerden amme alacağı niteliğindeki alacaklarının öncelikli alacak haline 
getirilmesinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bankalardan ve ilgili kişilerden alacaklarının ön

celikli hale getirilmesinin olumlu karşılandığı, 
- Bankacılık Kanununun Anayasanın kişi haklarına ve kanun önünde eşitlik ilkesine ilişkin 

hükümlerine aykırı hükümler içerdiği, ancak ekonomideki hassasiyet nedeniyle söz konusu 
Kanunun iptali için ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmadığı, bu 
hükümlerin Bankacılık Kanunundan mutlaka çıkarılması gerektiği, 

şeklindeki görüşlerden sonra Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 
- Kamu harcamalarının başlıca finansman aracı olan amme alacaklarının tahsilinde gecikme 

yaşanması halinde harcama yapılacak kamu hizmetlerinin olumsuz etkilendiği, bu nedenle Tasarı 
ile Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının bankalardan olan alacaklarının öncelikli alacak haline 
getirilmesinin amaçlandığı, bununla birlikte bu alacaklardan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonunun imtiyazlı alacaklı konumunun devam ettiği, 

- Tasarı ile ayrıca, Fon tarafından gerçekleştirilecek satışlarda uygulanacak KDV istisnasına 
açıklık getirildiği, 

ifade edilmiştir. 
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Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakiben Tasan ve gerekçesi Komisyonumuz
ca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
- Çerçeve 1 inci maddesi; uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla yurt içinde 

banka şubesi açılması şartlarını açıklığa kavuşturmak üzere, Bankacılık Kanununun 13 üncü mad
desinin değiştirilmesini öngören bir düzenlemenin yeni (a) bendi olarak eklenmesi; Bankacılık 
Kanununun 93 üncü maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verilen yetkinin 
Kurumun karar organı olan Kurul tarafından kullanılacağı konusuna açıklık getirmek üzere, söz 
konusu maddede değişiklik yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin yeni (b) bendi olarak maddeye 
ilave edilmesi; (a) ve (b) bentlerinde geçen "Devlet" ibarelerinin "Devletin" şeklinde düzeltilmesi; 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamından çıkarılmış olması nedeniyle, Bankacılık 
Kanununun Fonun bütçesine ilişkin 129 uncu maddesinin değiştirilmesini öngören bir düzen
lemenin (e) bendi olarak eklenmesi; (c) bendine Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesine eklen
mek üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun elinde bulunan ve Fonun alacaklarının tahsili 
bakımından değer taşımamakla birlikte, tüzel kişilikleri devam eden şirketlerin özel bir tasfiye 
usulüne tabi tutulmasını öngören bir düzenlemenin ilave edilmesi ve maddede yer alan bent 
numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; maddeye bağlı geçici 24 üncü maddede yer alan "garame ile" 
ibaresinin "garameten" şeklinde redaksiyona tabi tutulması; geçici 25 inci maddede yer alan "satış
larda" ibaresinin, "satışlar kapsamında yapılacak teslimlerde" şeklinde açıklığa kavuşturulması 
suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 
Üye 

A. Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Ay doğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 
Üye 

Birgen Keleş 
İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ahmet İnal 

Batman 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 
Üye 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

(Ayrışık oy ektedir) 
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Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(Ayrışık oyum var) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

M. Erg 
Üye 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 
Üye 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

Üye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

0. Seyfı Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Üye 
Kazım Türkmen 

Ordu 
(Ayrışık oy yazım ektedir) 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 

Üye 

Üye 
Selamı Yiğit 

Kars 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

tiye 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Karşı oy yazısı ekte) 

un Dağcıoğlu M. Akif Hamzaçebi 
Tokat ; Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

AYRIŞIK OY 
Tasarı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun uygulamada karşılaştığı güçlüklerin 

aşılması, TMSF satışlarından elde edilen gelirlerden yapılacak ödemelerde Devletin ve sosyal 
güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacakların sırasının öne çekilmesi yönlü 
düzenlemeler olumludur. 

Tasarı ile ayrıca yönetim ve denetimi TMSF'ye devredilmiş olan şirketlerin tasfiyesinin Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın Fon tarafından yapılacağı yönünde bir düzenleme 
yapılmaktadır. Benzer bir düzenlemenin İhlas Finans mağdurları için de yapılması gerekir. İhlas 
Finans'tan sayıları 100.000'e yakın alacaklının miktarı yaklaşık 800 milyon ABD doları tutarında 
alacağı vardır. 

Tasarıyı bu yönleriyle eksik buluyoruz. 
M. Akif Hamzaçebi Kemal Kılıçdaroğlu Enis Tütüncü 

Trabzon İstanbul Tekirdağ 
Birgen Keleş A. Kemal Kumkumoğlu Kazım Türkmen 

İstanbul İstanbul Ordu 
A. Kemal Deveciler Mustafa Özyürek 

Balıkesir Mersin 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BANKACILIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 19/10/2005 tarihli ve 5411 
sayılı Bankacılık Kanununun; 

a) 106 ncı maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan "tüm imtiyazlı alacaklılardan önce" 
ibaresinden sonra gelmek üzere, "ancak Devlet 
ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı 
Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra" 
ibaresi eklenmiştir. 

b) 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 
son cümlesinde yer alan "tüm imtiyazlı alacak
lılardan önce" ibaresinden sonra gelmek üzere 
",ancak Devlet ve sosyal güvenlik kuruluş
larının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacak
larından sonra" ibaresi eklenmiştir. 

c) 134 üncü maddesinin sekizinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu 
varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çer
çevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamın
da veya bu Kanunda yer alan hükümler çer
çevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışların
dan elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 
tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon 
Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şir
ketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekip
man, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş 
dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal 
güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun 
kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleş
mesinden doğan Hazine payı borçları ödendik
ten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan 
borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 
Bu hükme göre yapılan dağıtım sonrasında 
bakiye borç kalması; lisans, ruhsat, imtiyaz 
sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı 
ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafın
dan işletilmesi için gerekli olan ve kamu kurum 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

BANKACILIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 19/10/2005 tarihli ve 5411 
sayılı Bankacılık Kanununun; 

a) 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 13.- Bu Kanunda yer alan kurum
sal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümler 
dikkate alınarak Kurulca belirlenecek esaslara 
uyulması ve Kuruma bildirilmesi kaydıyla yurt 
içinde şube açılması serbesttir." 

b) 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yet
kilerini, Kurulca tesis edilecek düzenleyici iş
lemler veya alınacak özel nitelikli kararlar ile 
kullanır." 

c) 106 ncı maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan "tüm imtiyazlı alacaklılardan önce" 
ibaresinden sonra gelmek üzere ", ancak Dev
letin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 
sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından son
ra" ibaresi eklenmiştir. 

d) 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 
son cümlesinde yer alan "tüm imtiyazlı alacak
lılardan önce" ibaresinden sonra gelmek üzere 
", ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluş
larının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki 
alacaklarından sonra" ibaresi eklenmiştir. 

e) 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Madde 129.- Fon giderlerinin, Fon gelir
leri ile karşılanması esastır. Fonun bütçe yılı, 
takvim yılıdır. 

Fon, bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynak
larını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, 
serbestçe kullanır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ve kuruluşları ile üst kurullarca yapılması 
gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel 
teşkil etmez." 

d) 136 ncı maddesinin son cümlesinde yer 
alan "her türlü hak ve alacakların bedelinden," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Devletin ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı 
Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gel
mek üzere," ibaresi eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Fon mevcudunun kullanılış usul ve esasları 
ile bu Kanunla Fona verilen yetkilerin kullanıl
masına ilişkin diğer usul ve esaslar Fon tarafın
dan hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. Fon 
giderleri Fon kaynaklarından karşılanır. 

Fonun giderleri Fon Kurulu kararıyla 
yürürlüğe giren, stratejik planları ve perfor
mans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve 
ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazır
lanan yıllık bütçeye göre yapılır." 

f) 134 üncü maddesinin sekizinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu 
varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çer
çevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamın
da veya bu Kanunda yer alan hükümler çer
çevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışların
dan elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 
tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon 
Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şir
ketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekip
man, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş 
dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal 
güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun 
kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleş
mesinden doğan Hazine payı borçları ödendik
ten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan 
borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 
Bu hükme göre yapılan dağıtım sonrasında 
bakiye borç kalması; lisans, ruhsat, imtiyaz 
sözleşmesi, geçici frekans ve kanal kullanımı 
ve benzeri hakların devri ve yeni alıcısı tarafın
dan işletilmesi için gerekli olan ve kamu kurum 
ve kuruluşları ile üst kurullarca yapılması 
gereken devrin tescil ve nakli işlemine engel 
teşkil etmez." 

"Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 
sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(7) numaralı fıkrası ile bu madde kapsamında 
olan ve sermayesinin % 50'sinden fazlasını 
temsil eden hisselere Fonun, Fon Bankasının 
veya Fon iştiraklerinin sahip olduğu şirketler, 
yönetim kurulları tarafından alacaklılarına ve 
borçlularına Fonun belirlediği esaslar çer
çevesinde yapılacak ilanı müteakiben düzen
lenen bilançoları esas alınarak Fon Kurulu 
kararı ile İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın tasfiye 
olunur. Bu şirketler Fonun yazılı bildirimi 
üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek 
kalmaksızın terkin olunur. Tasfiye kararı aley
hine ilgililer tarafından açılacak davalar Fonun 
merkezinin bulunduğu yer idare mah
kemelerinde görülür. Fon Kumlu tarafından 
tasfiyesine karar verilen şirketlerin iflas ve ih
yası istenemez. Yapılan ilan neticesinde kayıt 
altına alınan alacaklar Fon tarafından bu 
Kanun, 6183 sayılı Kanun ve İcra ve İflas 
Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak 
düzenlenecek sıra cetveli ile tasfiye kararı 
verilen şirketin alacaklılarına dağıtılır. Bu mad
de hükümlerine uygun olarak tasfiye olunan 
şirketlerin hâkim ortaklan ve yöneticileri ile 
üçüncü şahıslar aleyhine açılan şahsi sorum
luluk, iflas ve alacak davaları kanuni halef; 
ceza davaları kanuni müdahil sıfatıyla Fon 
tarafından devam ettirilir. Bu davalar sonucun
da herhangi bir tahsilat yapılması halinde baş
kaca bir işleme gerek kalmaksızın tahsil edilen 
meblağ düzenlenmiş sıra cetveline uygun 
olarak dağıtılır. Dağıtım sonrasında alacağını 
tamamen alamamış olan alacaklılara talepleri 
halinde şirketin tasfiye edildiğine ve 
dağıtılacak tasfiye bakiyesi bulunmadığına dair 
bir belge verilir. Bu belge İcra ve İflas 
Kanununun 105 inci maddesi hüküm ve sonuç
larını doğurur. Alacaklılara sıra cetveline uy
gun olarak yapılacak dağıtım sonrası tasfiye 
bakiyesi kalması halinde bu bakiye şirket his-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1078) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2.- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 24.- Banka tarafından 
yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi mev
duat tutan ile Fon tarafından tespit edilen mevduat 
tutan arasıda bir fark bulunması nedeniyle bu 
maddenin yayımı tarihinden önce haklannda Fon 
tarafından takibat başlatılmış kişilerin ve ban-
kalann (iflas karan verilmiş olanlar dahil), Fona 
olan borçlanndan dolayı bu Kanun hükümlerine 
göre cebri icra yoluyla varlıklannm satışından el
de edilen bedelin, bu Kanunun 134 üncü mad
desinin sekizinci fıkrası uyannca yapılan garame 
ile dağıtımı sonrasında Fon payına düşen kısmı, 
yukandaki nedene dayanılarak Fon tarafından 
haklarında takibat başlatılmış kişilerin ve 
bankanın Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlanna 
olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlanna 
ödenmek üzere bir hesapta toplanır. Bankanın ve 
bu madde kapsamındaki kişilerin, Devlete ve sos
yal güvenlik kuruluşlanna olan 6183 sayılı Kanun 
kapsamındaki borçlannın ödenmesinden sonra 
kalan tutar, Fon alacağına mahsup edilir. Bu mad
de hükmü, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yapılan satışlar için de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 25.- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce Fon tarafından 
satış ilanı verilmiş, satışı gerçekleşmiş ancak 
ihale bedelinin alacaklılara dağıtımı sonuçlan
mamış satışlar ile 31/12/2006 tarihine kadar 
ilan edilecek satışlarda, 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sedarlarına hisseleri oranında ödenir. Tas
fiyenin usul ve esasları Fon Kumlu tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

g) 136 ncı maddesinin son cümlesinde yer 
alan "her türlü hak ve alacakların bedelinden," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "Devletin ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı 
Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gel
mek üzere," ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2.- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 24.- Banka tarafından 
yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi 
mevduat tutan ile Fon tarafından tespit edilen 
mevduat tutarı arasında bir fark bulunması 
nedeniyle bu maddenin yayımı tarihinden önce 
haklarında Fon tarafından takibat başlatılmış 
kişilerin ve bankaların (iflas kararı verilmiş 
olanlar dahil), Fona olan borçlarından dolayı 
bu Kanun hükümlerine göre cebri icra yoluyla 
varlıklarının satışından elde edilen bedelin, bu 
Kanunun 134 üncü maddesinin sekizinci fıkrası 
uyarınca yapılan garameten dağıtımı sonrasında 
Fon payına düşen kısmı, yukarıdaki nedene 
dayanılarak Fon tarafından haklarında takibat 
başlatılmış kişilerin ve bankanın Devlete ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı 
Kanun kapsamındaki borçlanna ödenmek üzere 
bir hesapta toplanır. Bankanın ve bu madde kap
samındaki kişilerin, Devlete ve sosyal güvenlik 
kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamın
daki borçlarının ödenmesinden sonra kalan 
tutar, Fon alacağına mahsup edilir. Bu madde 
hükmü, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce yapılan satışlar için de uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 25.- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce Fon tarafından 
satış ilanı verilmiş, satışı gerçekleşmiş ancak 
ihale bedelinin alacaklılara dağıtımı sonuçlan
mamış satışlar ile 31/12/2006 tarihine kadar 
ilan edilecek satışlar kapsamında yapılacak tes-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1078) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

(4) numaralı fıkrasının (m) bendi uyarınca istis
na uygulanacak kısmın hesaplanmasında, 5411 
sayılı Kanunun bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki hükümlerine göre Fona intikal 
etmesi gereken tutar esas alınır." 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
İV. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

limlerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fık
rasının (m) bendi uyarınca istisna uygulanacak 
kısmm hesaplanmasında, 5411 sayılı Kanunun 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
hükümlerine göre Fona intikal etmesi gereken 
tutar esas alınır." 

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- Tasarının 4 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. Basesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Koç 
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Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memur
lara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/1171) 

T.C. 
Başbakanlık 9/2/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1242/600 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23/1/2006 
tarihinde kararlaştırılan "Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve 
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

25/6/2001 tarihinde kabul edilen Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile kamu görevlilerinin 
ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla sendika 
kurabilmelerine ve Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların 
bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göster
geler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, loj
man tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek 
ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımları kapsayan 
konularda toplu görüşme yapılmasına imkân sağlanmıştır. 

Bu kapsamda kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak toplu görüşme süreci 
2002 yılında başlamıştır. 2002,2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen toplu görüşme çalışmaların
da Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikalann bağlı bulunduğu 
konfederasyonlar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 

2006 yılına ilişkin toplu görüşme süreci ise 15 Ağustos 2005 tarihinde başlamış ve 29 Ağustos 
2005 tarihinde sona ermiştir. Bu süreç sonucunda kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına iliş
kin olarak aşağıda belirtilen hususlarda ilk kez mutabakat sağlanmıştır. Anılan mutabakata ilişkin 
düzenlenmiş olan 29/8/2005 tarihli "Mutabakat Metni"nde, 

"- Aylık katsayılar kullanılmak suretiyle Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere 
% 2,5 oranlarında genel zam yapılması, 
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- Genel zamma ilaveten çeşitli adlar altında ek ödeme almayan kurumlarda çalışan memurlara 
(temsil ve görev tazminatı alanlar ile kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) Ocak ayından 
itibaren 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40 YTL daha ilave edilerek 80 YTL 
denge tazminatı ödenmesi, (Döner sermayeli kuruluşlarda aylık döner sermaye payı 40 ve/veya 
80 YTL'nin altında olan personel için aylık en az döner sermaye ödemesi ise ilgili kurumun 
havuzundan karşılanmak üzere bu tutarlara eşitlenecektir.) 

- Ayrıca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1.250'den 1.450'ye çıkarılması, 

- Sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi amacıyla 
aylık 5 YTL ilave ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi, 

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin ücret skalasına ilişkin 
ayarlamalar ile sosyal yardımlar konusunda ilgili kamu idareleri tarafından çalışma yapılması, 

kararlaştırılmıştır." denilmektedir. 

Mutabakata varılan hususlardan Ocak ve Temmuz aylarında yapılması öngörülen % 2,5 oranın
daki genel zamma ilişkin düzenleme 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile gerçekleştiril
diğinden, bu Tasarıda, mutabakat metninde yer alan ve uygulanabilmeleri kanuni düzenleme gerek
tiren diğer hususlara yer verilmiş bulunmaktadır. 

Tasanda ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen bazı personelin mali haklarına 
ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Bu madde ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki ek maddelerin eklenmesi öngörülmektedir. 

Ek Madde 3.- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca Kamu İşveren 
Kurulu ile yetkili sendikalar ve bu sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında sür
dürülen 2006 yılına ilişkin toplu görüşme sonucunda, çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan 
kurumlarda çalışan memurlara Ocak ayından itibaren 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu 
meblağa 40 YTL. daha ilave edilerek 80 YTL ilave ödeme yapılması hususunda mutabakata varıl
dığından, madde ile söz konusu ödemenin yapılmasına imkân tanınmakta, ödemeden kimlerin 
yararlanacağı ile bu ödemenin usul ve esasları düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, düzenli veya düzensiz bir şekilde tüm personeli çeşitli adlar altın
da ilave ödemeden yararlanan kamu idareleri hariç tutulmak suretiyle, ek ödemeden yararlanacak 
kamu idarelerinin memurları ile diğer kamu görevlileri ayrıntılı bir şekilde sayılmaktadır. 

İkinci fıkrada, sayılan idarelerde görev yapmakta olan personelden her ay düzenli bir şekilde 
ilave ödemeden yararlananlara, makam, yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatlarından 
yararlananlara, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere ve her derece ve türdeki örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşların
da görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen derse girmeden fiilen yapılmayan ders karşılığı 
ek ders ücretinden yararlananlara, bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekalet 
edenlere vekalet edilen görev nedeniyle birinci fıkrada belirtilen ek ödemenin yapılmaması ön
görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1103) 
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Birinci fıkrada sayılan idarelerde görev yapan personelden bir kısmı değişik aralıklarla düzen
siz olarak veya yılda bir defa döner sermaye payı, üretimi teşvik pirimi veya değişik adlarla 
ödemelerden yararlanmaktadırlar. Ayrıca birinci fıkrada sayılmamakla birlikte Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Adli Tıp Kurumunda elde edilen gelirlerin belirli bir kısmı per
sonele döner sermaye payı olarak ödenmektedir. Söz konusu ödemelerden yararlanan personelin 
birinci fıkrada belirtilen ödemeden doğrudan yararlanması amaca uygun düşmemekle birlikte, 
yararlandıkları ilave ödemelerin yıllık tutarının birinci fıkrada öngörülen ödemenin yıllık tutarının 
altında olması ihtimali bulunmaktadır. Bahsedilen sıkıntıların önlenmesi bakımından, maddenin 
üçüncü fıkrası ile birinci fıkraya göre aylık dönemler halinde yapılması öngörülen ödeme toplam 
tutarının, ilgililerin bir önceki yılda fiilen yararlandıkları söz konusu ödemeler toplam net tutarına 
ulaştıktan sonra takip eden aydan başlanmak üzere yıl sonuna kadar ilgililere birinci fıkraya göre 
ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, ilgili personelin fıkrada sayılan ödemelerden ay
nı yıl içerisinde yararlanacağı tutarların önüne geçilmemekle birlikte, bu ödemeler bir sonraki yıl
da yapılacak hesaplamalarda dikkate alınacaktır. 

Kamu idarelerinin yeniden yapılandırılmasında, kadroları kaldırılan memurların bir kısmı yeni 
bir kadroya atanmış olmakla birlikte eski kadrolarına bağlı haklarını şahıslarına bağlı olarak almaya 
devam etmekte, bir kısmı eski kadrolarına bağlı haklarının yanı sıra eski görevlerinde almış olduk
ları mali haklarının yeni görevlerinde almış oldukları mali haklardan düşük olması halinde aradaki 
farkı ayrıca tazminat olarak almakta, diğer bir kısmı ise eski görevlerinde almış oldukları mali hak
larının yeni görevlerinde almış oldukları mali haklardan düşük olması halinde aradaki farkı ayrıca 
tazminat olarak almaktadırlar. Dördüncü fıkrada, hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için 
birinci fıkraya göre yapılacak ödemenin şahsa bağlı haklardan sayılmayacağı ve ilgili mevzuatı 
uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından yapılması gereken 
ödemenin eski kadro veya pozisyonun ücretinin artırılmayacağı belirtilmektedir. Diğer taraftan, 
şahsa bağlı haklardan yararlanırken aynı zamanda fark tazminatı uygulamasından yararlanan veya 
sadece fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında ise birinci fıkraya göre veya 
üçüncü fıkrada belirtilen ödemelerden yararlanması nedeniyle bir önceki yıl yapılan ödemeler 
nedeniyle kısmen birinci fıkrada belirtilen ödemeden yararlanan personelin aldıkları tutarların, fark 
tazminatı ödenirken hesaplamaya dahil edilmek suretiyle yararlanılan tutar kadar fark tazminatının 
azalması sağlanmaktadır. Böylece, fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel ile aynı 
kurumda görev yapan diğer personel arasında paralellik sağlanmış olacaktır. 

Beşinci fıkrada, yapılacak ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin 
hükümlerin uygulanacağı ve bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapıl
mayacağı belirlenmekte, ayrıca bu ödemenin personelin mali haklarına bağlı olarak yapılmakta olan 
ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmektedir. 

Kamu idareleri, teşkilat kanunlarında veya diğer kanunlarda yer alan hükümlere dayanarak per
soneline değişik adlarla ilave ödemede bulunmaktadırlar. Bir taraftan ilave ödemesi olmayan per
sonele ek ödemede bulunmak suretiyle emsal görevler arasındaki farkı kapatma yönünde düzenleme 
yapılırken, diğer taraftan halihazırda ilave ödemesi olan personelin yararlandıkları ödemenin artırıl
ması amaca uygun düşmeyecektir. Altıncı fıkrada, genel ücret dengesinin sağlanabilmesine yönelik 
atılan adımın başarıya ulaşılabilmesi bakımından, halihazırda ilave ödemesi olan personele 1/1/2006 
tarihinden itibaren artış yapılabilmesi, Maliye Bakanlığının uygun görüşüne bağlanmaktadır. 
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Yedinci fıkrada, kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istih
dam edilen sözleşmeli personele sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, birinci fıkrada belirtilen 
tutarı aşmamak üzere ek ödeme yapılması konusunda ilgisine göre Yüksek Planlama Kurulu ile 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Memurlarda olduğu gibi, emsal görevi yürüten sözleşmeli 
personelin eline geçen ücrette kurumlar itibarıyla farklılıklar bulunmaktadır. Bazı sözleşmeli per
sonele teşvik ikramiyesi, döner sermaye payı ödenmekte, bazılarına ise kurumsal olarak değişik ad
lar altında ek ödemede bulunulmaktadır. Söz konusu dengesizliklerin giderilmesi bakımından fık
rada ayrıca, Yüksek Planlama Kurulu ile Bakanlar Kuruluna, yukarıda gerekçesi belirtilen düzen
lemelerde olduğu gibi kurumları belirleme ve kurum içinde ilave ödemeden yararlanan personele 
ödeme yapılıp yapılmayacağını düzenleme yetkisi verilmektedir. 

Sekizinci fıkrada, maddenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme 
konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Ek Madde 4.- Kamu işveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların 
bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında sağlanmış olan mutabakat uyarınca, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine göre kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisin
den üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını bir 
ölçüde de olsa telafi etmek amacıyla, anılan kesintinin yapıldığı her ay için belirli bir tutarda ilave 
bir ödeme yapılması öngörülmektedir. Anılan ödemeye üyelik ödentisi kesildiği sürece hak 
kazanılacak olup, her ne sebeple olursa olsun üyelik ödentisinin sona ermesiyle sona erecektir. 

Anılan maddenin ikinci fıkrasında da bu ödemeden yapılacak kesintiler belirlenmekte ve söz 
konusu ödemenin herhangi başka bir ödemenin matrahında dikkate alınmayacağı belirtilmektedir. 

Madde 2.- a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde düzenlenmiş olan 
özel hizmet tazminatı ile buna paralel olarak değişik adlarla düzenlenmiş bulunan tazminat oran
larında bazı iyileştirmeler sağlanmaktadır. 

b) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs, seminer ve hizmet içi 
eğitimlerde görev yapan öğretmen veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ödenmekte 
olan ek ders ücretlerinde günün koşulları ve mali imkânlar çerçevesinde artış yapılmaktadır. 

c) Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı bulun
duğu konfederasyonlar arasında sağlanmış olan mutabakatın unsurlarından biri "aile yardımı 
ödeneği gösterge rakamının 1.250'den 1.450'ye çıkarılması" olup, bunu teminen 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 202 nci maddesinde düzenlenmiş olan aile yardımı ödeneğinin hesabında 
dikkate alınacak gösterge rakamı 1500'e artırılmak suretiyle yeniden tespit edilmektedir. 

Madde 3.- a) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) 
numaralı bendinde yer alan "Sendikalar Kanunu hükümlerine göre" ibaresi "Çalışanlar tarafından 
ilgili kanunlarına göre" şeklinde değiştirilmek suretiyle işçilerde olduğu gibi, kamu görevlilerinin 
de üye oldukları sendikalara ödedikleri üyelik ödentilerinin gelir vergisi matrahından düşülmesine 
imkân sağlanmaktadır. 

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının 
birinci paragrafında, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, 
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara, en yüksek Devlet Memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) brüt tutarının %35'ine kadar aylık ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir. Bu 
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nedenle de, söz konusu personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü mad
de kapsamına alınmamışlardır. Ancak, söz konusu personelden bir kısmına diğer memurlara 
yapılacak ödemenin altında ek özel hizmet tazminatı ödendiğinden fıkra ile ilgili personele yapılan 
ek özel hizmet tavanı on puan artırılmak suretiyle, yeniden belirlenecek esas ve usuller çerçevesin
de personelin mağduriyetinin oluşmaması amaçlanmaktadır. 

c) Bu hükümle, mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde nöbet 
tutan adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet baş savcı vekili ve Cumhuriyet sav
cılarına ve adlî yargıda bunlarla birlikte nöbet tutan adlî personele ödenmekte olan nöbet ücreti gös
terge rakamları artırılmaktadır. 

d) 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 
Akademide görev yapan Genel Sekreterin altındaki idari personele 1750 gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılmaktadır. 
Bu nedenle de, söz konusu personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü 
madde kapsamına alınmamışlardır. Ancak, söz konusu personel mevcut göstergelere göre 2006 yılı 
Temmuz ayından itibaren diğer memurlara yapılacak ödemenin altında ek ödeme alacağından fıkra 
ile, ilgili personele yapılan ek ödeme göstergesinin 250 puan artırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 4.- Adlî Tıp Kurumu personeline, personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelir
lerinden karşılanmak üzere yapılan ödemeler artırılmaktadır. 

Madde 5.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 6.- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/1171 3/3/2006 

Karar No:77 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9/2/2006 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20/2/2006 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
1/1171 esas numaralı "Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli 
Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 28/2/2006 tarihinde yaptığı 48 inci bir
leşiminde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ile Maliye Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

25/6/2001 tarihinde kabul edilen Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile kamu görevlilerinin 
ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla sendika 
kurabilmelerine imkan sağlanmıştır. Bu Kanun çerçevesinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu 
görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında kamu görev
lileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla 
çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, 
tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik ve 
verimlilik artırıcı diğer yardımları kapsayan konularda toplu görüşme yapılmaktadır. 

Bu Kanun kapsamda kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak ilk toplu 
görüşme 2002 yılında yapılmıştır. 2006 yılına ilişkin toplu görüşme süreci ise 15 Ağustos 2005 
tarihinde başlamış ve 29 Ağustos 2005 tarihinde sona ermiştir. Bu süreç sonucunda kamu görev
lilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda mutabakat sağlanmış
tır. 29/8/2005 tarihli "Mutabakat Metni"nde, 

- Aylık katsayılar kullanılmak suretiyle Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere % 2,5 
oranlarında genel zam yapılması, 

- Genel zamma ilaveten çeşitli adlar altında ek ödeme almayan kurumlarda çalışan memurlara 
(temsil ve görev tazminatı alanlar ile kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) Ocak ayından 
itibaren 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40 YTL daha ilave edilerek 80 YTL 
denge tazminatı ödenmesi, (Döner sermayeli kuruluşlarda aylık döner sermaye payı 40 ve/veya 80 
YTL'nin altında olan personel için aylık en az döner sermaye ödemesi ise ilgili kurumun havuzun
dan karşılanmak üzere bu tutarlara eşitlenecektir.) 

- Ayrıca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 1.250'den 1.450'ye çıkarılması, 
- Sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi amacıyla 

aylık 5 YTL ilave ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi, 
- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin ücret skalasına ilişkin 

ayarlamalar ile sosyal yardımlar konusunda ilgili kamu idareleri tarafından çalışma yapılması, 
kararlaştırılmıştır. 
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Mutabakata varılan hususlardan Ocak ve Temmuz aylarında yapılması öngörülen % 2,5 oranın
daki genel zamma ilişkin düzenleme 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile gerçekleştiril
diğinden mutabakat metninde yer alan diğer hususlara yönelik olarak kanuni düzenlemeler yapıl
ması gerekmektedir. 

Q Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

> 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca Kamu İşveren Kurulu ile yetkili 
sendikalar ve bu sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında sürdürülen 2006 yılına 
ilişkin toplu görüşme sonucunda, çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan 
memurlara her ay Ocak ayından itibaren 40 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40 
YTL daha ilave edilerek 80 YTL ilave ödeme yapılması hususunda vanlan mutabakat gereğince söz 
konusu ödemenin yapılmasına imkan tanındığı ve ödemeden kimlerin yararlanacağı ile bu 
ödemenin usul ve esaslarının düzenlenmesinin, 

> Yapılacak ek ödemeye hak kazanılmasında ve ek ödemenin tediyesinde aylıklara ilişkin 
hükümlerin uygulanacağının ve bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti 
yapılmayacağının, ayrıca bu ödemenin personelin mali haklarına bağlı olarak yapılmakta olan 
ödemelerin hesabında dikkate alınmamasının, 

> Genel ücret dengesinin sağlanabilmesine yönelik atılan adımın başarıya ulaşılabilmesi 
bakımından, halihazırda ilave ödemeden yararlanan personele 1/1/2006 tarihinden itibaren artış 
yapılabilmesinin Maliye Bakanlığının uygun görüşüne bağlanmasının, 

> Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen söz
leşmeli personele, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, ilave zam tutarını aşmamak üzere ek 
ödeme yapılması konusunda ilgisine göre Yüksek Planlama Kurulu ile Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesinin, 

> Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı bulun
duğu konfederasyonlar arasında sağlanmış olan mutabakat uyarınca, 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu hükümlerine göre kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik 
ödentisi kesilen kamu görevlilerine kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında ilave bir ödeme 
yapılmasının, 

> 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan 
özel hizmet tazminatı ile buna paralel olarak değişik adlarla düzenlenmiş bulunan tazminat oran
larında bazı iyileştirmeler sağlanmasının, 

> Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs, seminer ve hizmet içi 
eğitimlerde görev yapan öğretmen veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ödenmekte 
olan ek ders ücretlerinde günün koşulları ve mali imkanlar çerçevesinde artış yapılmasının, 

> 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 202 nci maddesinde düzenlenmiş olan aile yardımı 
ödeneğinin hesabında dikkate alınacak gösterge rakamının 250'den, 1500'e yükseltilmesinin, 

> İşçilerde olduğu gibi, kamu görevlilerinin de üye oldukları sendikalara ödedikleri üyelik 
ödentilerinin gelir vergisi matrahından düşülmesine imkan sağlanmasının, 

> 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının 
birinci paragrafında, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, 
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Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara, en yüksek Devlet Memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) brüt tutarının % 35'ine kadar ödenen aylık ek özel hizmet tazminatının % 45'e 
yükseltilmesinin, 

> Mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde nöbet tutan adlî yar
gı hâkim, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarına ve adlî yar
gıda bunlarla birlikte nöbet tutan adlî personele ödenmekte olan nöbet ücreti gösterge rakamlarının 
artırılmasının, 

> 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 
Akademide görev yapan Genel Sekreterin altındaki idari personeline yapılan ek ödeme göster
gesinin 1750'den 2000'e yükseltilmesinin, 

> Adli Tıp Kurumu personeline, personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden 
karşılanmak üzere yapılan ödemelerin artırılmasının, 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
• Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 

> Ek ödemesi olmayan memurlara Kamu Personeli Kanun Tasarısı Taslağı kapsamında ek 
ödeme yapılmasının, kamu görevlileri arasındaki ücret farklılığının azaltılmasına katkı sağlayacağı, 

> Düzenleme ile öngörülen ücret iyileştirmesinin memur emeklilerine yansıtılmamasının 
büyük bir eksiklik olduğu, ek ödemelerin aylıklarda olduğu gibi emekliliğe de yansıtılması gerek
tiği, 

> Kamu kurum ve kuruluşlarında teknisyen, tekniker ve mimar, mühendis ve benzeri kadrolar
da çalışmakta olan teknik personelin herhangi bir ek ödeme alamadığı, bu sebeple emniyet ve din 
hizmetleri sınıfında olduğu gibi anılan personele de ek özel hizmet tazminatının verilmesi gerektiği, 

> Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin emsal kuruluşlara göre en az ücreti alan kurumlar 
arasında yer aldığı, söz konusu personelin özlük haklarının yetersizliği nedeniyle kurum değiştir
mek için yoğun bir muvafakat talebinde bulunulduğu, bu sebeple söz konusu personelin tazminat 
oranlarında artış yapılmasının gerekli olduğu, 

> Kamu kurumlarında çalışan kamu görevlileri arasındaki ücret eşitsizliğini ortadan kaldırarak 
eşit işe eşit ücret verilmesinin sağlanması gerektiği, 

> Sendikalara devlet tarafından aidat ödemesi yapılmasının demokrasiyle bağdaşmayacağı, 5 
YTL'lik ödemenin devlet güdümlü sendikalaşmaya yol açacağı, 

> Emniyet mensuplarının emekli olduklarında maaşlarının yarıya yakın oranda düşmesi 
sebebiyle büyük mali sıkıntıya düştüğü, bu sorunu giderecek iyileştirmenin yapılması gerektiği, 

> Getirilen ek ödemeye konu meblağın ülkemiz şartlarına göre oldukça düşük kalacağı, ön
görülen miktarın yeterli olmadığı, 

> Kurumlar arasındaki ücret farklılıklarının sorun olarak karşımıza çıktığı, ek ödeme almayan 
personele öngörülen ilave ödemenin, ücret farklılıklarının nispeten azaltılmasına katkı sağlayacağı, 

> Kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapıldığı, özel hizmet tazminatından tüm kamu 
çalışanlarının yararlanmasına imkan sağlanması gerektiği, 
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> Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su îşleri Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğündeki mühendis mimar, şehir ve bölge planlamacılarının çalışma şartlarının çok ağır olduğu, bu 
personelin haklarının korunması gerektiği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda 
ise; 

> 2006 Yılına ilişkin yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı olduğu konfederas
yonlar ve kamu işveren kurulu arasında yapılan toplu görüşme süreci sonucunda kamu görev
lilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak varılan mutabakat gereğince ocak ve temmuz ay
larında yapılması öngörülen genel zammın 2006 yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile gerçekleştirildiği ve 
mutabakatta öngörülen diğer hususlann bu tasarı ile düzenlendiği, 

> Tasarı ile ortalama maaşın 917.4 YTL, en düşük maaşın ise 717.4 YTL olacağı, ayrıca bazı 
hizmet sınıflannda görev yapan personelin mali haklarında bütçe imkanları çerçevesinde bir miktar 
artış yapılmasının sağlandığı, 

> Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasını hedefleyen ve kamuda çalışan per
sonelin ücretlerinde dengeli bir yapının oluşmasını sağlayacak personel reformunun yapılması 
amacıyla Kamu Personel Kanun Tasarı Taslağı hazırlandığı ve yapılan reformlara paralel olarak 
Tasarının gündeme getirildiği, 

> Tasarı ile öngörülen düzenlemelerin bu reformun bir basamağı olarak ücret dengesini sağ
lamaya yönelik gayretlerin ilk adımını oluşturduğu, bu suretle personel reformunun da hedeflediği 
kamudaki ücret dengesizliğini gidermeye yönelik olarak, çeşitli adlar altında kurumsal ek ödemeleri 
bulunan personele göre daha düşük miktarda maaş alan memurların aylıklarında artış yapılmasının 
sağlandığı, 

> Tasarı ile ilave ödemesi bulunmayan kurumlarda çalışan ve yaklaşık 1 milyon 400 bin 
personele ek ödeme sağlanacağı, 

• Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakereleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komis
yonumuzca da benimsenerek maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. 

Q Tasarının; 
> Çerçeve 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü 

maddesinin son fıkrası; kanun tekniğine uygunluk sağlanması ve uygulamada ortaya çıkabilecek 
tereddütleri önlemek amacıyla değiştirilmesi suretiyle, 

> 1998-2005 yılları bütçe kanunlarında yer almasına rağmen Anayasa Mahkemesi tarafından 
bütçe kanunlarında düzenlenmemesi gerektiği gerekçesiyle iptal edilen hükme ilişkin düzenlemenin 
ilgili mevzuatında yapılması amacıyla; mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekaleten veya geçici 
olarak görevlendirilen memurlar veya kamu görevlilerinin, vekaleten veya geçici olarak görev yap
tıkları kurum personelinin yararlandığı her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemeler
den yararlanmamasını öngören düzenlemenin, ek 5 inci madde olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye eklenmesini teminen çerçeve 1 inci maddesine eklenmesi suretiyle, 

> Merkezi sınav hizmeti veren ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen sınavlara yapılan baş
vuruların büyük bir bölümünün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlüklerinde 
gerçekleştirilmesi sebebiyle, başvuru hizmet bedeli olarak tahsil edilen tutarların yarısının ilgili per
sonele, diğer yarısının ise okul aile birliklerine ödenmesi amacına yönelik bir hükmün 375 sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 9 uncu madde olarak eklenmesine yönelik düzenlemenin 
çerçeve 2 nci madde olarak metne eklenmesi ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

> Çerçeve 2 nci maddesi; 

- Öğretmen açığının hızla kapatılmasına yönelik olarak, Milli Eğitim Bakanlığında norm kad
ro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı ile kapatılamaması hal
lerinde, öğretmenlerin de sözleşmeli olarak istihdam edilebilmelerine imkan sağlayan bir ibarenin 
eklenmesine yönelik olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendinin 
üçüncü fıkrasında değişiklik öngören hükmün (a) bendi olarak eklenmesi ve müteakip bentlerin 
teselsül ettirilmesi, 

- Bütçe kanunlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 nci maddesinin üçüncü fık
rasına göre açıktan vekil atanmasını Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine tabi 
kılan düzenlemenin, Anayasa Mahkemesince bütçe kanunlarında düzenlenmemesi gerektiği ileri 
sürülerek iptal edilmesi sebebiyle, konunun ilgili mevzuatında düzenlenmesini teminen; mahalli 
idareler dışındaki kurum ve kuruluşlarda açıktan vekil atanması konusunun Maliye Bakanlığının iz
nine tabi kılınmasını öngören düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında yapılmasına yönelik hükmün (b) bendi olarak eklenmesi ve müteakip 
bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 146 nci maddesinin üçüncü fıkrasında kurumların 
davalarını sonuçlandıran avukat ve diğer ilgili personele verilecek vekalet ücretinin yıllık tutarının, 
6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık 
brüt tutarın 12 katını geçemeyeceği, bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktarın mer
kezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukat
lar arasında yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılacağının hükme bağlandığı, söz 
konusu ücretlerin dağıtımından yararlanan personel için tek olan üst sınırın, hukuk müşavirleri ve 
avukatlar için 6.000'den 10.000'e yükseltilmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
146 nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapan düzenlemenin, (c) bendi olarak eklenmesi 
ve müteakip bentlerin teselsül ettirilmesi, 

- (a) bendinin: 
- (1) numaralı alt bendine, teknik hizmetler sınıfında bulunan dört yıllık fakülte mezunu per

sonelin özel hizmet tazminatı tutarının 100 YTL'ye yükseltilmesine yönelik olarak 657 sayılı 
Kanunun 152 nci maddesinin "II - Tazminatlar" kısmının (A) Özel Hizmet Tazminatı bölümünün 
(c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "%145 ine" ibaresinin "% 155 ine"şeklinde değiş
tirilmesini öngören hüküm ile aynı alt bende, 152 nci maddenin "II - Tazminatlar" kısmının (A) 
Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin sonuna, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlara ayrıca artış yapılması amacına yönelik 
bir hükmün eklenmesi, 

- (2) numaralı alt bendine, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin Din Hizmetleri Tazminatı 
bölümünde din hizmetleri tazminatının artırılmasına yönelik düzenlemeden, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Personelinin büyük bölümünün yararlanmasına rağmen, bir bölüm personelin yararlanamadığı, bu 
personele de ek ödeme yapılmasına yönelik bir hükmün 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II -
Tazminatlar" kısmının (C) Din Hizmetleri Tazminatı bölümünün sonuna (c) bendi olarak eklenmesi, 
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- Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlara 
açıklık getirilmesi amacıyla 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II - Tazminatlar" kısmının son 
fıkrasında değişiklik öngören düzenlemenin (4) numaralı alt bent olarak eklenmesi, 

ve (d) bendi olarak teselsül ettirilmesi, 

- (b) ve (c) bentlerinin, (e) ve (f) bentleri olarak teselsül ettirilmesi, 
- 657 sayılı Kanunun (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" 

bölümünün (h) bendindeki ek gösterge rakamlarının; en az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakül
te ve yüksek okulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süre meslek içi eğitim
den geçtikten sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer uzmanların ek gösterge rakam
larının artırılması amacıyla, sırasıyla 3000,2200, 1600, 1500, 1200,1100, 900 ve 800 olarak değiş
tirilmesine yönelik hükmün (g) bendi olarak eklenmesi, 

- İl idare kurulu üyesi olan bakanlık il müdürlerinin tümünün 3600 ek göstergeden faydalan
malarını teminen, 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Başbakanlık ve 
Bakanlıklarda" bölümünde değişiklik öngören düzenlemenin (h) bendi olarak eklenmesi, 

- Yüksek Öğretim Kurulu genel sekreter yardımcıları, Üniversitelerarası Kurul, Genel Sek
reteri ve Yardımcıları, üniversite daire başkanları ve hukuk müşavirleri ile mesleğe özel yarışma 
sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanan 
bazı denetim elemanları ve kariyer uzmanlara da makam tazminatı verilmesi amacıyla 657 sayılı 
Kanununa Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde değişiklik ve eklemeler öngören düzen
lemenin (ı) bendi olarak eklenmesi, 

ve 3 üncü madde olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 
> Çerçeve 3 üncü maddesi; 
- (a) fıkrasının, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda çerçeve 4 

üncü madde olarak yeniden düzenlenmesi, 
- (b), (c) ve (d) bendinin çerçeve 5 inci maddede (a), (b) ve (c) bentleri olarak düzenlenmesi ve 

(c) bendine, birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldur
muş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar için 
belirlenmiş olan 5800 ek gösterge rakamının 6400'e yükseltilmesine yönelik, 2802 sayılı Hakimler 
ve Savcılar Kanununa Ekli I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (c) sırasında değişiklik öngören düzen
lemenin (2) numaralı alt bent olarak eklenmesi ve (c) bendi kapsamındaki 2802 sayılı Kanunun 54 
üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "1000" ve "500" rakamının "1500" ve "750" rakamı olarak 
değiştirilmesine yönelik hükmün, (1) numaralı alt bent olarak yeniden düzenlenmesi, 

suretiyle, 

> Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, ders saatlerin
de standardı sağlamak üzere, haftalık ders saatlerini doldurduktan sonra, okuttukları her ders saati 
için ek ders ücreti almalarını teminen, 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta 
Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Üc
retleri Hakkında Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve ek 1 inci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 
çerçeve 6 ncı madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

> Çerçeve 4 üncü maddesi, 7 nci madde olarak aynen, 
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> Emekli pilot subaylardan emekli aylıkları kesilmek suretiyle Türk Hava Yollarında yeniden 
çalışmaya başlayanların Türk Hava Yollarında görev yapmalarının teşvik edilmesine yönelik olarak 
tedavi yardımından yararlanmaya devam etmelerine imkan sağlanması amacıyla, 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik 
öngören düzenlemenin çerçeve 8 inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin tesel
sül ettirilmesi suretiyle, 

> Emniyet hizmetleri sınıflarına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas 
alınarak emekli aylığı ödenenlerden, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak 
kazanmamış olanların emekli aylıkları, çalışırken almakta oldukları aylıkların yaklaşık olarak yarı 
yarıya düşmesi nedeniyle emekli polis ve bekçilerin mali sıkıntıya girmesine neden olduğu, bu mağ
duriyetin giderilmesini teminen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek 81 inci madde eklen
mesine yönelik düzenlemenin, çerçeve 9 uncu madde olarak metne eklenmesi ve müteakip mad
delerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

> 2002 yılından beri bütçe kanunlarında yer alan ancak, Anayasa Mahkemesince bütçe kanun
larında düzenlenmemesi gerektiği ileri sürülerek iptal edilen ve bu nedenle 2006 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununda yer verilmeyen; özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak 
temsil ve ağırlama giderlerine standart ve sınırlama getirilmesine yönelik hükmün, 631 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye 14/B maddesi olarak eklenmesine yönelik düzenlemenin çerçeve 10 uncu 
madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

> 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasında düzenlenen loj
man tazminatına ilişkin düzenlemenin fiilen uygulanmaması dikkate alınarak, bu hükmün yürürlük
ten kaldırılması amacıyla, (3) numaralı bendi hariç, yürürlükten kaldıran düzenlemenin çerçeve 11 
inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

> Yürürlüğe ilişkin 5 inci maddesi, metne yeni eklenen maddeler nedeniyle yeniden düzenlen
mesi ve madde numarasının 12 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

> Yürütmeye ilişkin 6 ncı maddesi, 13 üncü madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyonkarahisar Bursa Muş 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sekmen Halil Aydoğan Mehmet Zekai Özcan 
İstanbul Afyonkarahisar Ankara 

Üye Üye Üye 
A. Kemal Deveciler Ali Osman Şali Ahmet İnal 

Balıkesir Balıkesir Batman 
(Karşı oy yazısı ektedir) 
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Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 
Üye 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Üye 
Mustafa Özyürek 

Mersin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemal Uysal 

Ordu 
Üye 

Sabahattin Cevheri 
Şanlıurfa 

Üye 
Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 
Üye 

O. Seyfi Terzibaşıoğlu 
Muğla 

Üye 
İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Uye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Karşı oy ektedir) 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
Osman Seyfi 

ıtNevşehir 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 
Üye 

M. Ergun Dağcıoğlu 
Tokat 
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AYRIŞIK OY 
Hükümetin kamu görevlileri sendikalarıyla yaptığı toplantılar sonucunda belli konularda oy 

çokluğu ile alınan kararlar 29.8.2005 tarihli tutanakla saptanmış ve bunun sonucu olarak "Değişik 
Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapıl
ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" Parlamentoya gönderilmiştir. 

1. Son toplantının tutanak tarihi 29.8.2005 olmasına karşın, Tasarı TBMM'ye 9.2.2006 tarihin
de sevkedilmiştir. Bu gecikmenin kamu çalışanlarının aleyhine olduğu ve yürütme organı olan 
Hükümetin, kamu çalışanlarına karşı duyarsızlığını ısrarla koruduğunu göstermektedir. 

2. Tasarının genel gerekçesinde, "...kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak 
aşağıda belirtilen hususlarda ilk kez mutabakat sağlanmıştır" denmektedir. Bu ifade, kamu görev
lileri sendikalarıyla, Hükümetin yaptığı görüşmede taraflar arasında yüzde yüz uyumlu bir görüş
menin olduğunu çağrıştırmaktadır. Nitekim, Türk Dil Kurumuna göre mutabakat, "Uyuşma, anlaş
ma, uzlaşma" anlamına gelmektedir. Oysa Hükümet ile kamu görevlileri sendikaları arasında yüz
de yüz bir anlaşma gerçekleşmemiş, bazı sendikalar karşı oy kullanmışlardır. Hükümetin 
kamuoyunu yanıltacak şekilde bir gerekçe ile Parlamentoya tasarı göndermesi "siyasal etik" açısın
dan doğru bir uygulama olmamak gerekir. 

3. Tasanda, kamu görevlilerine ödenmesi öngörülen 40+40 YTL ile ilgili düzenleme çalışan
ların emekli aylıklarına yansımamaktadır. Bu da kamu çalışanlarının emekli olduklarında daha 
düşük emekli aylığı almalarına yol açmaktadır. Oysa yapılması gereken bu tür ödemenin emekli ay-
lıklarıylailişkilendirilmesidir. 

4. Çalıştıkları kurumlarda döner sermaye olanların, 40+40 ödemeyi döner sermayeden almaları 
öngörülmüştür. Ancak bazı kurumlarda döner sermayenin bu ödemeyi yapmaya yetmeyeceği açık
tır. Bu durumda bazı kamu çalışanları, döner sermayenin yetersizliği nedeniyle 40+40 ek ödemeyi 
alamayacaklardır. Bu yanlışlığın da giderilmesi ve kamu çalışanları açısından uygulamada bir fark
lılığın yaratılmaması gerekir. 

5. Tasarıyla, ek ödemesi ilgili bakanın onayına bağlanan ve bu konuyu yasal olarak düzenleyen 
uygulama değiştirilmekte ve alınacak tüm onaylarda "Maliye Bakanlığının uygun görüşü" zorunlu 
hale getirilmektedir. Bunun anlamı, ilgili Bakana verilen yetkinin, Maliye Bakanlığının denetimine 
ve uygunluğuna bağlanmasıdır ki, bu uygulama gerek devlet bürokrasisi ve gerekse "siyasal etik" 
açısından doğru değildir. Maliye Bakanının diğer bakanları denetlemesi anlamına gelen bu düzen
lemenin değiştirilmesi gerektiği açıktır. Kuşkusuz ödemelerin disipline edilmesi gerekir. Farklı uy
gulamaların bürokraside dengelerin bozulmasına ve gereksiz personel kaymalarına yol açacağı 
bilinmektedir. Ama burada yetkinin Maliye Bakanına değil, yasal olarak bakanlıklar arası eş
güdümü sağlamakla yükümlü olan Başbakana verilmesi gerekir. Bu bağlamda Tasarıda kazanılmış 
hakları ihlal eden bir düzenlemeye de yer verilmiştir. Tasarıya göre, ilgili bakanın onaylayıp, kendi 
bakanlığındaki personele yaptığı bir ek ödeme artışı varsa, bu ödeme artışları, "...1/1/2006 tarihi ile 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında gerçekleştirilen değişiklikler uygulanmaz." Geriye 
dönük bir hak gaspı olan bu düzenleme Anayasaya açıkça aykırıdır. 

6. Tasarıda, sendika üyesi olan personele, sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi 
amacıyla, aylık 5 YTL ilave ödeme yapılması öngörülmüştür. Demokrasiyi içine sindirmiş, demok
rasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş hiçbir ülkede bu tür düzenlemelere yer verilmez, yer 
verilmemelidir de. Çünkü sendikaya üye olmak bir gönüllülük işidir. İşverenin primini ödediği bir 
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sendika, çağdaş anlamda sendika olamaz. Diyet borcu olan bir sendika türü yaratmak, toplu görüş
me masasına otururken, "fazla talepte bulunmayın yoksa sizin sendika aidatlarınızı ödemem" 
diyebilecek bir ortamı oluşturmak sendikacılıkla bağdaşmaz... Sivil toplum anlayışı ile bağdaş
maz... Bunu yapan iktidarın da demokrasi anlayışı doğal olarak sorgulanır... Tıpkı AKP'nin demok
rasi anlayışının sorgulandığı gibi... Burada yapılması gereken tüm kamu çahşanlanna 5 YTL zam 
yapılmasıdır... 

7. Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde, sözleşmeli 
öğretmen istihdamına olanak sağlayacak bir düzenleme, verilen bir önerge ile tasarıya eklenmiştir. 
Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı uygulama Danıştayca durdurulmuştur. Daha Danış-
tayın yürürlüğü durdurma gerekçesi dahi yayınlanmadan bu düzenlemenin yapılması, AKP İk
tidarının hukuku açıkça gözardı ettiğini göstermektedir. Öğretmenlik mesleği asli ve sürekli bir 
görevdir. Asli ve sürekli kamu hizmetlerinin ancak memur eliyle yapılacağı açıktır. Bu gerçek bilin
mesine karşın, yanlışta ısrar edilmesi AKP'nin Millî Eğitimi de ciddiye almadığını göstermektedir. 

8. Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil, toplam 6 maddeden oluşan Tasarı, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülürken, iktidar kanadınca 17 ayrı önerge verilmiş ve içeriği büyük ölçüde 
değişmiştir. Bu tutum, Hükümetin tasarı hazırlamada yeterince ciddi davranmadığını açıkça göster
mektedir. İktidarın bu tutumunun sürekli olarak eleştirilmesine karşın, Hükümet bildiğini okumak
ta ısrarını sürdürmektedir. Bu tutum, İktidarın yasalaşma sürecini kısıtlandığını açıkça ortaya koy
makta ve sağlıklı bir yasalaşma sürecini Hükümetin engellendiğini göstermektedir. 

Kemal Kılıçdaroğlu A. Kemal Deveciler Birgen Keleş 
İstanbul Balıkesir İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE 
ÖDEMESİ BULUNMAYAN MEMURLARA 
VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK 
ÖDEME YAPILMASI İLE BAZI KANUN 
VE KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 27/6/1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim 
Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
(Kefalet Sandığı dahil), Millî Eğitim Bakanlığı, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkanlığı ile bağlı kuruluşlan, Türk Patent 
Enstitüsü Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı 
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşlet
me Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniver
siteler ile yüksek teknoloji enstitüleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE 
ÖDEMESİ BULUNMAYAN MEMURLARA 
VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK 
ÖDEME YAPILMASI İLE BAZI KANUN 
VE KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.- 27/6/1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 3.- Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim 
Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
(Kefalet Sandığı dahil), Millî Eğitim Bakanlığı, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Başkanlığı ile bağlı kuruluşları, Türk Patent 
Enstitüsü Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı 
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşlet
me Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniver
siteler ile yüksek teknoloji enstitüleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
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Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdür
lüğü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, il özel 
idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli 
idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı ile var
sa bunların döner sermaye kadrolarında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istih
dam edilen memurlar ile aylıklarını 2802 sayılı 
Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununa göre alan
lara, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleş
meli astsubay, uzman jandarma ve uzman er
başlara, 1/1/2006 - 30/6/2006 tarihleri arasında 
950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden 
itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme 
yapılır. 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görev yapan yönetici ve öğret
menler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev 
yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen 
yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden 
yararlananlara, bu Kanun Hükmünde Karar
namenin ek 2 nci maddesi, 19/6/1979 tarihli ve 
2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 
16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 
nci maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli 
ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı 
Kanunun 63 üncü maddesi, 10/11/2005 tarihli 
ve 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son 
fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlanan
lar ile makam, yüksek hakimlik, temsil veya 
görev tazminatından yararlananlara, kadro kar
şılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, bir 
kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdür
lüğü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, il özel 
idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli 
idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı ile var
sa bunların döner sermaye kadrolarında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istih
dam edilen memurlar ile aylıklarını 2802 sayılı 
Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununa göre alan
lara, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleş
meli astsubay, uzman jandarma ve uzman er
başlara, 1/1/2006 - 30/6/2006 tarihleri arasında 
950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden 
itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur 
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme 
yapılır. 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görev yapan yönetici ve öğret
menler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev 
yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen 
yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden 
yararlananlara, bu Kanun Hükmünde Karar
namenin ek 2 nci maddesi, 19/6/1979 tarihli ve 
2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 
16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 
4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçün
cü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı 
Kanunun 63 üncü maddesi, 10/11/2005 tarihli 
ve 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin son 
fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlanan
lar ile makam, yüksek hâkimlik, temsil veya 
görev tazminatından yararlananlara, kadro kar
şılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, bir 
kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum 
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dışından vekalet ettirilenlere vekalet edilen 
görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme 
yapılmaz. Söz konusu ödemelerin ilgili mev
zuatında yer alan hükümlere göre idari veya 
başka nedenlerle aylık veya dönemsel olarak 
ödenmemesi bu sürelerde birinci fıkraya göre 
ödeme yapılması sonucunu doğurmaz. 

Birinci fıkrada sayılan personelden bir ön
ceki yılda (2005 yılı dahil); 3/6/1938 tarihli ve 
3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrası, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası, 
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 in
ci maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı 
Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası, 
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin onbirinci fıkrası, 
25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen 
ödemelerden yararlananlar ile 8/5/1991 tarihli 
ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarın
ca yol tazminatının yarısı olarak kamu ban
kalarına yatırılan tutarlardan ödeme yapılan
lara, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba 
Hastanesi döner sermaye gelirlerinden döner 
sermaye katkı payı ödenenlere birinci fıkraya 
göre ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda 
söz konusu ödemelerden yararlananlar ile 
birinci fıkra kapsamına girmeyen personelden 
bir önceki yılda 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesine göre ödeme 
yapılanlar ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı 
personeli hariç 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme 
yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre 
önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam 
net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması ön
görülen ödemeler toplam net tutarı ulaştıktan 
sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya 
başlanır. Aynı yıl içerisinde yukarıda belirtilen 
ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tarihinde 
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dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen 
görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme 
yapılmaz. Söz konusu ödemelerin ilgili mev
zuatında yer alan hükümlere göre idari veya 
başka nedenlerle aylık veya dönemsel olarak 
ödenmemesi bu sürelerde birinci fıkraya göre 
ödeme yapılması sonucunu doğurmaz. 

Birinci fıkrada sayılan personelden bir ön
ceki yılda (2005 yılı dahil); 3/6/1938 tarihli ve 
3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrası, 21/12/19.67 tarihli ve 969 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası, 
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 in
ci maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı 
Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası, 
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin onbirinci fıkrası, 25/4/2001 tarihli 
ve 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 
son fıkrasında öngörülen ödemelerden yarar
lananlar ile 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol taz
minatının yarısı olarak kamu bankalarına 
yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlara, Bezm-i 
Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi 
döner sermaye gelirlerinden döner sermaye 
katkı payı ödenenlere birinci fıkraya göre 
ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda söz 
konusu ödemelerden yararlananlar ile birinci 
fıkra kapsamına girmeyen personelden bir ön
ceki yılda 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesine göre ödeme 
yapılanlar ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtı 
personeli hariç 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme 
yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre 
önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam 
net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması ön
görülen ödemeler toplam net tutara ulaştıktan 
sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya 
başlanır. Aynı yıl içerisinde yukarıda belirtilen 
ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tarihinde 
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yapılacak ödeme bir sonraki yılm 1 Ocak-14 
Ocak dönemini kapsamayacak şekilde gün 
hesabıyla ödenir. Bu şekilde yapılacak 
ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
kurum ve kuruluşları ile Adli Tıp Kurumu kad
rolarında bulunan personele döner sermaye 
bütçelerinden yapılır. 

Birinci fıkraya göre yapılacak ödeme, bu 
maddenin yürürlük tarihinden önce hakları 
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için 
şahsa bağlı haklardan sayılmaz, ilgili mevzuatı 
uyarınca fark tazminatı uygulamasından yarar
lanan personel bakımından önceki kadro veya 
pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu 
doğurmaz. Bu ödeme, fark tazminatı uy
gulamasından yararlanan personel hakkında, 
yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin 
yeni kadrolarına ilişkin mali haklarının belir
lenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate 
alınmak suretiyle uygulanır. 

Ek ödemenin hak kazanılmasında ve öden
mesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır 
ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu madde 
uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı 
uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, 
ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve 
her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren; Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatın
daki personeline 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi, 2/9/1971 tarihli ve 
1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası, 10/10/1984 tarihli ve 3Q56 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı 
Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası, 
8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/D 
maddesi, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı 
Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası, 
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yapılacak ödeme bir sonraki yılın 1 Ocak-14 
Ocak dönemini kapsamayacak şekilde gün 
hesabıyla ödenir. Bu şekilde yapılacak 
ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
kurum ve kuruluşları ile Adli Tıp Kurumu kad
rolarında bulunan personele döner sermaye 
bütçelerinden yapılır. 

Birinci fıkraya göre yapılacak ödeme, bu 
maddenin yürürlük tarihinden önce hakları 
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için 
şahsa bağlı haklardan sayılmaz, ilgili mevzuatı 
uyarınca fark tazminatı uygulamasından yarar
lanan personel bakımından önceki kadro veya 
pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu 
doğurmaz. Bu ödeme, fark tazminatı uy
gulamasından yararlanan personel hakkında, 
yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin 
yeni kadrolarına ilişkin malî haklarının belir
lenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate 
alınmak suretiyle uygulanır. 

Ek ödemenin hak kazanılmasında ve öden
mesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır 
ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu madde 
uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı 
uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, 
ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve 
her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren; Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatın
daki personeline 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi, 2/9/1971 tarihli ve 
1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesi, 9/1/1985 tarihliye 3146 sayılı 
Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası, 
8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/D 
maddesi, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı 
Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası, 
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9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun ek 
1 inci maddesi, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı 
Kanunun 29 uncu maddesi, 27/10/1999 tarihli 
ve 4458 sayılı Kanunun 222 nci maddesi, 
2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin beşinci fıkrası, 16/4/2003 tarihli ve 
4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 
35 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25/6/2003 
tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 15 inci mad
desinin son fıkrası, 29/7/2003 tarihli ve 4958 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fık
rası ve 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi kapsamında yapılan ödemelere 
ilişkin onaylarda Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmadan değişiklik yapılamaz. Söz 
konusu onaylarda, personele yapılan 
ödemelerin artırılması yönünde 1/1/2006 tarihi 
ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasın
da gerçekleştirilen değişiklikler uygulanmaz. 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç 
olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen 
sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen 
tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri 
çerçevesinde, statüleri ve kurumları dikkate 
alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme 
ücreti ile ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek 
ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için 
bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu yet
kilidir. Ek ödeme tutarı damga vergisi hariç 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Bu maddenin uygulanmasında ortaya 
çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerek
tiğinde düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

"EK MADDE 4. - 25/6/2001 tarihli ve 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri 
sendikasına üye olup, kendisinden üyelik öden
tisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesin-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesi, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı 
Kanunun 29 uncu maddesi, 27/10/1999 tarihli 
ve 4458 sayılı Kanunun 222 nci maddesi, 
2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin beşinci fıkrası, 16/4/2003 tarihli ve 
4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 
35 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25/6/2003 
tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 15 inci mad
desinin son fıkrası, 29/7/2003 tarihli ve 4958 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fık
rası ve 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi kapsamında yapılan ödemelere 
ilişkin onaylarda Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmadan değişiklik yapılamaz. Söz 
konusu onaylarda, personele yapılan 
ödemelerin artırılması yönünde 1/1/2006 tarihi 
ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasın
da gerçekleştirilen değişiklikler uygulanmaz. 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç 
olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen 
sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen 
tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri 
çerçevesinde, statüleri ve kurumları dikkate 
alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme 
ücreti ile ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek 
ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için 
bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu yet
kilidir. Ek ödeme tutan damga vergisi hariç 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak 
ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

"EK MADDE 4. - 25/6/2001 tarihli ve 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri 
sendikasına üye olup, kendisinden üyelik öden
tisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesin-
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tinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sen
dika ödeneği verilir. 

Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili 
mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, taz
minat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, 
ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sen
dika ödeneği verilir. 

Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili 
mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, taz
minat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, 
ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri 
ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." 

"EK MADDE 5.-14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13/11/1996 
tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 
40 ve 41 inci maddelerine ve 13/10/1983 tarih
li ve 2919 sayılı Kanuna göre görevlendirilen
ler ile güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet 
kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile 
sağlık personeli hariç, ilgili mevzuatı uyarınca 
diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak 
görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi 
kurum veya kuruluş lanndan alan memurlar 
veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici 
olarak görev yaptıkları kurum personelinin 
yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu 
personele de ödenebileceği belirtilen her türlü 
tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer 
ödemelerden yararlanamazlar." 

MADDE 2.- 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9.- Yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar, Öğrenci Seçme ve Yerleştir
me Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan mer
kezi sistem sınavlarında başvuru/tercih hizmet
lerini yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı okul ve kurum müdürlükleri tarafından 
görevlendirilen personele, her bir başvuru kay
dı için okul veya kurum müdürlüklerince aday
dan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin 
yarısı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutul
maksızın ödenir. Anılan bedelin diğer yarısı ise 
Okul Aile Birliğine gelir kaydedilir. Baş
vuru/tercih hizmet bedelinin tahsili ile per-
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MADDE 2. - 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

a) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" 
kısmının; 

1.- "A) Özel Hizmet Tazminatı" 
bölümünün (c) bendinin sonuna aşağıdaki 
paragraf eklenmiştir. 

"Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolar
da bulunan personelden açık çalışma mahal
lerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar 
esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için 
belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler 
itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, 
dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hiz
met tazminatı verilebilir." 

2;- "C) Din Hizmetleri Tazminatı" 
bölümünde yer alan "%140 ma", "%55 ine", 
"%53 üne" ve "% 49 una" ibareleri sırasıyla, 
"% 165'ine","% 80'ine", "% 78'ine" ve "% 
74'üne" şeklinde değiştirilmiştir. 

3.- "D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı" 
bölümünün (a) bendinin 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 
10 numaralı alt bentlerinde yer alan tazminat 
oranlan 25'er puan artırılmak suretiyle, (b) ben
dinde yer alan "%52 sine" ibaresi ise 
"%72'sine" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 176 ncı maddesinin birinci ve ikinci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre 
kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati 
başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yay
gın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatil
lerinde, Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 
18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri 
için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre 
belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından 
oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

sonele yapılacak ödemeye ilişkin esas ve usul
ler Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında 
imzalanacak protokolle belirlenir." 

MADDE 3.- 14/7/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

a) 4 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü 
fıkrasına "tercümanların;" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Milli Eğitim Bakanlığında norm 
kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının 
kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması 
hallerinde öğretmenlerin;" ibaresi eklenmiştir. 

b) 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına 
"kadrolara" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde 
izin şartı aranmaz) ile" ibaresi eklenmiştir. 

c)146 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına 
"6000 gösterge rakamının" ibaresinden önce gel
mek üzere "hukuk müşavirleri ve avukatlar için 
10000, diğerleri için" ibaresi eklenmiş ve dör
düncü fıkrasında yer alan "ödenekler" ibaresi 
"diğer ödemeler" şeklinde değiştirilmiştir. 

d) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" 
kısmının; 

1- "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün 
(c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan 
"%145 ine" ibaresi "%155 ine" şeklinde değiş
tirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki parag
raflar eklenmiştir. 

"Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolar
da bulunan personelden açık çalışma mahal
lerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar 
esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için 
belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler 
itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, 
dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hiz
met tazminatı verilebilir." 

"Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün mühendis, 
mimar ve şehir plancısı kadrolarında bulunan-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1103) 



— 23 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğren
cilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda 
görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğren
cilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğret
menlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmen
lere % 25 fazlasıyla ödenir." 

c) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "250" rakamı "1500", "50" rakamı "250", 
"5 katına" ibaresi ise "3 katma" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

lara ayrıca 50 puana kadar ilave ödeme 
yapılabilir. Bu ilave ödemeden yararlananlara 
açık çalışma mahallerinde fiilen çalışma kar
şılığı verilen ek özel hizmet tazminatı ödenmez." 

2- "C) Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 
(a) ve (b) bentlerinde yer alan "%140 ına", 
"%55 ine", "%53 üne" ve "%49 una" ibareleri 
sırasıyla, "%165 ine", "%80 ine", "%78 ine" ve 
"%74 üne" şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu 
bölüme aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

"c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve 
taşra teşkilatının Genel îdare Hizmetleri 
Sınıfına dahil kadrolarında bulunup, (a) ve (b) 
bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele 
ayrıca %25 ine, 

3- "D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı" 
bölümünün (a) bendinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 
10 numaralı alt bentlerinde yer alan tazminat 
oranları 25'er puan artırılmak suretiyle, (b) ben
dinde yer alan "%52 sine" ibaresi ise "%72 
sine" şeklinde değiştirilmiştir. 

4- Son fıkrasında yer alan "(G bendi (c) 
sırasında sayılanlar hariç)" ibaresi "(C ve G 
bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç)" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

e) 176 ncı maddesinin birinci ve ikinci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre 
kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati 
başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yay
gın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatil
lerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 
18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri 
için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre 
belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından 
oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. 

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğren
cilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda 
görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğren
cilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğret
menlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmen
lere %25 fazlasıyla ödenir." 
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f) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "250" rakamı "1500", "50" rakamı "250", 
"5 katına" ibaresi ise "3 katına" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

g) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 
"I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün 
(h) bendindeki ek gösterge rakamları derece 
sırasıyla 3000, 2200, 1600, 1500, 1200, 1100, 
900 ve 800 olarak değiştirilmiştir. 

h) Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin 
"I- Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde 
yer alan "Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, 
İzmir), Defterdar, Bayındırlık ve İskan Müdürü 
(Ankara, İstanbul, İzmir)" ibaresi "İl İdare 
Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, 
İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl 
Müdürleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

ı) Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cet
velinin; 

1- 7 nci sırası, "Üniversite Genel Sekreter
leri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Üniver
sitelerarası Kurul Genel Sekreteri, Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Genel 
Sekreter Yardımcıları" ibaresi eklenmek 
suretiyle "7 nci sıranın (a) bendi" olarak düzen
lenmiş ve anılan sıraya aşağıdaki (b) bendi ek
lenmiştir. 

"b) Birinci dereceli kadroya atanmış ol
mak şartıyla; Üniversitelerarası Kurul Genel 
Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerin Genel 
Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile 
her birinde Ter kişi olmak üzere Hukuk 
Müşavirleri 1.000" 

2- 8 inci sırasına aşağıdaki (d) ve (e) bent
leri eklenmiştir. 

"d) En az dört yıl süreli yükseköğrenim 
veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve 
birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıy
la; Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe 
Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Dev-
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MADDE 3.- a) 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde 
yer alan "Sendikalar Kanunu hükümlerine 
göre" ibaresi "Çalışanlar tarafından ilgili 
kanunlarına göre" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 
17 nci maddesinin (C) fıkrasının birinci parag
rafında yer alan "% 35'ini" ibaresi "% 45'ini", 
son paragrafında yer alan "yarısını" ibaresi 
"2/3'ünü" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakim
ler ve Savcılar Kanununun 54 üncü maddesinin 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

let Gelir Uzmanları, Devlet Mallan Uzmanları, 
Maliye Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uz
manları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, 
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman
ları ile Aktüerleri, Kültür ve Turizm Uzmanları, 
Çevre ve Orman Uzmanları, Gümrük Uzman
ları, Denizcilik Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uz
manları, Özürlüler Uzmanları, Çalışma Uzman
ları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağ
lığı ve Güvenliği Uzmanları, Sosyal Sigorta Uz
manları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal 
Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma 
Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, Avrupa 
Birliği Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, 
Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzman
ları, Patent Uzmanları 1.000 

e) En az dört yıl süreli yükseköğrenim 
veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, 
mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli 
süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeter
lik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli 
kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı 
veya genel müdür adına teftiş, denetim ve in
celeme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri 
ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve 
büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe 
belediyeleri müfettişleri 1.000" 

MADDE 4.- 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde 
yer alan "Sendikalar Kanunu hükümlerine 
göre" ibaresi "Çalışanlar tarafından ilgili 
kanunlarına göre" şeklinde değiştirilmiştir. 
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son fıkrasında yer alan "1000" rakamı "1500", 
"500" rakamı "750" olarak değiştirilmiştir. 

d) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye 
Adalet Akademisi Kanununun 37 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan "1750" 
rakamı "2000" şeklinde değiştirilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5.- a) 27/7/1967 tarihli ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının 
birinci paragrafında yer alan "% 35'ini" ibaresi 
"% 45'ini", son paragrafında yer alan "yansını" 
ibaresi "2/3'ünü" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakim
ler ve Savcılar Kanununun; 

1- 54 üncü maddesinin son fıkrasında yer 
alan "1000" rakamı, "1500", "500" rakamı "750", 

2- Ekli I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (c) 
sırasında yer alan "5800" ek gösterge rakamı 
"6400", 

olarak değiştirilmiştir." 
c) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye 

Adalet Akademisi Kanununun 37 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan "1750" 
rakamı "2000" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6.- 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Or
ta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul 
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek 
Ders Ücretleri Hakkında Kanunun; 

a) 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer 
alan "atelye ve meslek dersi" ibaresi "ders" şek
linde değiştirilmiştir. 

b) 6 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "Orta dereceli okullarda" ibaresi, "Örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarında", "altı saate 
kadar" ibaresi "6 saat" şeklinde değiştirilmiştir. 

c) Ek 1 inci maddesinin son fıkrası "Hazır
lık ve plan çalışmaları karşılığında öğretmen
lere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, aylık 
ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 
saat ek ders ücreti ayrıca ödenebilir." şeklinde 
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MADDE 4.- 14/4/1982 tarihli ve 2659 
sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30.- Personelin katkısıyla elde 
edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i 
Adli Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme, 
araç, gereç, araştırma ve döner sermayede 
görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri 
kalan kısmı Adli Tıp Kurumunda ve birimlerin
de görevli personele; sınıfı, çalışma şartları, 
hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı 
ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak 
yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre 
ödenebilir. 

Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda 
alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve 
her türlü tazminat (makam, temsil ve görev taz
minatı hariç) toplamının; 

a) Adli Tıp Kurumu Başkanı için 
% 500'ünü, 

b) Başkan yardımcıları için % 475'ini, 
c) İhtisas kurulu başkanları için 

% 450'sini, 
d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkan

ları için % 400'ünü, 
e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, 

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda 
bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile 
uzman diş tabipleri için % 350'sini, 

f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş 
tabipleri için % 300'ünü, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders 
görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı 
haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışın
daki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın 
eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini 
doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez." 

MADDE 7.- 14/4/1982 tarihli ve 2659 
sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30.- Personelin katkısıyla elde 
edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i 
Adli Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme, 
araç, gereç, araştırma ve döner sermayede 
görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri 
kalan kısmı Adli Tıp Kurumunda ve birimlerin
de görevli personele; sınıfı, çalışma şartları, 
hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı 
ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak 
yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre 
ödenebilir. 

Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda 
alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve 
her türlü tazminat (makam, temsil ve görev taz
minatı hariç) toplamının; 

a) Adli Tıp Kurumu Başkanı için % 
500'ünü, 

b) Başkan yardımcıları için % 475'ini, 
c) İhtisas kurulu başkanları için % 

450'sini, 
d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkan

ları için % 400'ünü, 
e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, 

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda 
bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile 
uzman diş tabipleri için % 350'sini, 

f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş 
tabipleri için % 300'ünü, 
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g) Alanında doktora derecesi almış olan 
mühendis, psikolog, biyolog, kimyager ve ec
zacılar için % 250'sini, 

h) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zor
luk ve risk derecesi yüksek olduğu başkanlar 
kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi 
görevlileri için % 200'ünü, 

i) Diğer personel için % 150'sini, 
geçemez. 
Serbest çalışan sağlık personeline ikinci 

fıkrada belirtilen oranların yarısı uygulanır. 
İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışan

lar, bu ödemeden yararlanamaz." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

g) Alanında doktora derecesi almış olan 
mühendis, psikolog, biyolog, kimyager ve ec
zacılar için % 250'sini, 

h) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zor
luk ve risk derecesi yüksek olduğu başkanlar 
kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi 
görevlileri için % 200'ünü, 

i) Diğer personel için % 150'sini, 
geçemez. 
Serbest çalışan sağlık personeline ikinci 

fıkrada belirtilen oranların yansı uygulanır. 
İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışan

lar, bu ödemeden yararlanamaz." 
MADDE 8.- 8/6/1949 tarihli ve 5434 

sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 
139 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Emekli, adî malûllük veya vazife 
malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ile emekli 
aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve 
programına alman kuruluşlarda görev almaları 
nedeniyle 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesi gereğince emekli 
aylıkları kesilenler," 

MADDE 9.- 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 81.-Emniyet Hizmetleri 
Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bek
çisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı 
ödenenlerden emekli ayhklarıyla birlikte 
makam tazminatı ödenmesine hak 
kazanamamış olanlara, her ay emekli ayhk
larıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme 
yapılır. 

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı 
bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek 
primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhan
gi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak 
çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden 
yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay 
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MADDE 5.- Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü 
madde 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, 

b) 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen ek 4 üncü 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu 
durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay
başından itibaren ödemeye son verilir. 
Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan 
ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınır. 

Birinci fıkra kapsamına girenlerden ölen
lerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak 
dul ve yetimlerine 68 inci maddedeki oranlar 
üzerinden ödeme yapılır. 

Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafın
dan ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası 
karşılığında Hazineden tahsil edilir." 

MADDE 10.- 4/7/2001 tarihli ve 631 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 14/A 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"MADDE 14/B.- Özel kanunlarla kamu 
tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst 
kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla 
kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, 
kanunlarında aksine hükümler olsa dahi, kendi 
özel mevzuatındaki hükümler uyarınca 
yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık 
toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan 
personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki 
katını geçemez. Temsil yetkisini haiz per
sonelin unvan ve sayıları, karar organlarınca 
üyeler dahil toplam personel sayısının yüzde 
ikisini geçmemek üzere belirlenir." 

MADDE 11.- 375 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrası, 
(3) numaralı bendi hariç, yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 12. - Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü 
maddesi 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde, 

b) 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen ek 4 üncü 
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madde, 2 nci maddesinin (c) bendi, 3 üncü mad
desinin (b) ve (d) fıkralan 15/1/2006 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 2 nci maddesinin (b) bendi ile 4 üncü 
maddesi 1/4/2006 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri yayımını izleyen ay
başında, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
İV. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H.Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

madde, 3 üncü maddesinin (f) bendi, 5 inci 
maddesinin (a) ve (c) fıkraları 15/1/2006 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 3 üncü maddesinin (e) bendi ile 6 nci, 
7 nci ve 9 uncu maddeleri 1/4/2006 tarihinde, 

d) 3 üncü maddesinin (d), (g), (h) ve (ı) 
bentleri, 4 üncü maddesi, 5 inci maddesinin (b) 
fıkrası yayımını izleyen aybaşından, 

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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 V. 
M. A. Şahin 

Adalet Bakanı V. 
B. Atalay 

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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