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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin 8.6.2006 tarihli ve 5518 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir kez daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın, Rusya Federasyonu Federal Meclisi 
Federasyon Konseyi Başkanı Sergey M. Mironov'un Rusya'ya resmî davetine, beraberinde par
lamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya, 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in Sudan'a, 
Yaptıkları resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık; 
Tezkereleri kabul edildi. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 

255 inci sırasında bulunan (10/316) esas numaralı, çimento sektöründeki denetimsiz fiyat oluşumu 
ve tekelleşme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen 
Meclis araştırması önergesinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 27.6.2006 Salı günkü birleşiminde 
yapılmasına ilişkin Anavatan Partisi Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edil
mediği; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 7 nci 
sırasında yer alan 1199 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 6 ncı sırasına, 11 inci sırasında yer 
alan 817 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 364 üncü sırasında yer alan 1212 sıra sayılı 
kanun tasarısının 8 inci sırasına, 8 inci sırasında yer alan 1040 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu 
sırasına, 26.6.2006 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 1215 sıra 
sayılı kanun teklifi ile 1217 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci ve 11 inci sırasına, 27.6.2006 tarih
li gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 1222 sıra sayılı kanun tasarısının 
12 nci sırasına 48 saat geçmeden alınmalarına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettiril
mesine; 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına, görüşmelerinin 3 bölüm halinde yapılmasına, her bölüm 
üzerinde siyasî parti grupları ile Hükümet ve Komisyonun konuşma sürelerinin 30'ar dakika 
(Hükümetin sunuş konuşması dahil), kişisel konuşmaların 10'ar dakika olmasına, siyasî parti grup
larının sürelerinin birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilmesine; Genel Kurulun, 27.6.2006 
Salı günü 1212 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 28.6.2006 Çarşamba 
günü 1222 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışmasına; 29.6.2006 Per
şembe günü ise Genel Kurulun çalışmalarının saat 11.00'de başlamasına ilişkin AK Parti Grubu 
önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Avrupa Kuvveti Kongo Demokratik Cumhuriyeti Harekâtı kap
samında yurt dışına gönderilmesine; bu kuvvetlerin verilecek izin ve belirlenecek esaslar çer
çevesinde kullanılmasına Anayasanın 92 nci ve 117 nci maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresinin, görüşmelerini müteakiben, 

Kabul edildikleri; 
Açıklandı. 
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Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı, Düzce Milletvekili Yaşar Yakış'ın, konuşmasında, ileri 
sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu. 

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

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

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

3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaş
tırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının (1/1115) (S. Sayısı: 1147), 

4 üncü sırasında bulunan, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (1/1219, 2/812) (S. Sayısı: 1210), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
Ertelendi. 
5 inci sırasına alınan, Ordu Milletvekili Cemal Uysal ve 6 Milletvekilinin, 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/825) (S. Sayısı: 1215), görüş
melerini müteakiben, elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı 
açıklandı. 

Saat 23.55'te toplanmak üzere, Dördüncü Oturuma 23.43'te son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Harun Tüfekçi Türkân Miçooğulları 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mehmet Danış 

Çanakkale 
Kâtip Üye 
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Beşinci Oturum 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
6 ncı sırasına alınan, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 7 Milletvekilinin, 190 Sayılı Genel 

Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması, 4576 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmet Yüküm
lülüğüne Dair Kanun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu ile Genel Kad
ro Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Teklifinin (2/798) (S. Sayısı: 1199), yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip 
kanunlaştığı açıklandı. 

7 nci sırasına alınan, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda (1/572) 
(S. Sayısı: 817), 

8 inci sırasına alınan, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda (1/1210) 
(S. Sayısı: 1212), 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından, ertelendi. 

28 Haziran 2006 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 02.36'da son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Mehmet Daniş 
Burdur Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 169 
İL- GELEN KÂĞITLAR 

28 Haziran 2006 Çarşamba 

Raporlar 
1.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ile Muğla Milletvekili Ali Arslan'm; Avukatlık Kanununun 

96 ncı Maddesinin Değişikliğine Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğ-
lu ve 5 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununun 96 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/694, 2/696) (S. Sayısı: 1226) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2006) (GÜNDEME) 

2.- 8.6.2006 Tarihli ve 5518 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1221) (S. Sayısı: 
1227) (Dağıtma tarihi: 28.6.2006) (GÜNDEME) 

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Antalya 
Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili Mustafa Er
doğan Yetenç'in; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/816) (S. 
Sayısı: 1228) (Dağıtma tarihi: 28.6.2006) (GÜNDEME) 
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BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

28 Haziran 2006 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, bazı sayın millet

vekillerinin yasama dokunulmazhklan hakkında raporlan vardır; sırasıyla okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

Buyurun. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlıklarının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/980) (S. Sayısı: 1197) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (a) Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in (3/608) esas nolu dosyası hakkında Karma 

Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarih ve 16 sayılı karan. 
(b) Karma Komisyonumuzun 2 Şubat 2006 tarihli toplantısı. 
Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren hakkındaki (3/980) esas nolu dosya, Karma Komisyonun 

ilgi (a) karan ile sonuçlandınlmış olmasına rağmen, Komisyonun ilgi (b) toplantısında oluşan görüş 
nedeniyle, Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere, Başkanlığınızca, Karma 
Komisyonumuza tekrar gönderilmiştir. 

Hazırlık Komisyonunun 6.4.2006 tarihli kararıyla, Karma Komisyonumuzun Tokat Millet
vekili Orhan Ziya Diren hakkındaki (3/980) esas nolu dosyaya konu olayı ilgi (a) kararıyla sonuç
landırması nedeniyle, dosyanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine 
karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuzun, daha önce dosyaya konu olay hakkında iradesini belli etmiş olması 
nedeniyle, dosyanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine oybirliğiyle 
karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(x) 1197 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (a) Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in (3/608) esas nolu dosyası hakkında Karma Komis

yonumuzun 12 Ocak 2005 tarih ve 15 sayılı karan. 
(b) Karma Komisyonumuzun 2 Şubat 2006 tarihli toplantısı. 
Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkındaki (3/980) esas nolu dosya, Karma Komisyonun il

gi (a) karanyla sonuçlandınlmış olmasına rağmen, Komisyonun ilgi (b) toplantısında oluşan görüş 
nedeniyle, Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere, Başkanlığınızca, Karma 
Komisyonumuza tekrar gönderilmiştir. 

Hazırlık Komisyonunun 6.4.2006 tarihli karanyla, Karma Komisyonumuzun Tokat Millet
vekili Feramus Şahin hakkındaki (3/980) esas nolu dosyaya konu olayı ilgi (a) karanyla sonuçlan
dırması nedeniyle, dosyanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine karar 
verilmiştir. 

Karma Komisyonumuzun, daha önce dosyaya konu olay hakkında iradesini belli etmiş olması 
nedeniyle, dosyanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine oybirliğiyle 
karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 3 tezkeresi vardır; ayn ayn okutup, 

oylannıza sunacağım: 
III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Katar'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1087) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 1-4 Mayıs 
2006 tarihlerinde Katar'a yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Karannın sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
Liste 

Abdurrahim Aksoy Bitlis 
Nuri Çilingir Manisa 
Eyüp Fatsa Ordu 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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2.- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in İsrail'e yaptığı resmî ziyarete katılacak mil
letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1088) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in, İsrail Agri-Tech Fuarına katılmak üzere bir 

heyetle birlikte 8-10 Mayıs 2006 tarihlerinde İsrail'e yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı 
milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının 
sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
LİSTE 

M. Nezir Nasıroğlu Batman 
Mehmet Ali Suçin Batman 
M. İhsan Arslan Diyarbakır 
Ali İhsan Merdanoğlu Diyarbakır 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 
3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun Çin Halk Cumhuriyetine yap

tığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1089) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun, görüşmelerde bulunmak üzere bir 
heyetle birlikte 14-18 Mayıs 2006 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete, An
kara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakan
lar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

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

Başbakan 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; 

okutup, oylarınıza sunacağım: 
V.- ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Anavatan Partisi grup önerisi 

28.6.2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu 28.6.2006 Çarşamba günü (bugün) siyasî parti gruplarının katılmaması 
sebebiyle toplanamadığından; Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Süleyman Sarıbaş 
Grup Başkanvekili 
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Öneri: 
Genel Kurul gündeminin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 

kısmının 366 ncı sırasında bulunan 1213 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 5 inci sırasına alın
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şu ana kadar, lehte üç talep gelmiştir Baş
kanlığımıza; Sayın Ümmet Kandoğan, Sayın Bülent Baratalı ve Sayın Süleyman Sarıbaş. 

Bu arkadaşlarımız içinde hakkından feragat edecek arkadaş yoksa, kura çekeceğim... Peki. 
Başkanlık Divanındaki arkadaşlarımızla birlikte çekmiş olduğumuz kura sonucunda, Sayın 

Süleyman Sarıbaş ve Sayın Bülent Baratalı'nın konuşma hakları doğmuştur. 
Lehte, Saym Sanbaş, buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, getirdiğimiz öneride, geçen hafta Genel Kurulun gündeme alınmasını kabul 

ettiği ve dün kabul ettiğimiz gündemde de, Ateşli Silahlar Yasasındaki 1 maddelik değişiklikle ör-
tüşen bir tasarı olduğu için getirdiğimiz bir tasarı. Burada, ne getiriyoruz; tamamen şehit ailelerine, 
şehitlerimize yönelik bir kanun teklifi olduğunu, geçen hafta 37'ye göre burada anlattığımda, siz de 
oylarınızla kabul etmiştiniz. Burada getirmek istediğimiz şey, tamamen şehit ailelerimizin günlük 
yaşantılarında çektikleri sıkıntılarıyla ilgili bir hadiseydi. 

Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, şehit ailelerine bir kamu görevi kontenjanı tanıyoruz; yani, 
şehit ailelerinden 1 kişiye kamu görevlisi olarak bir kontenjan hakkı veriyoruz. Bu çoğu zaman, dul 
kalan eşin küçük çocuğuna kullanmak üzere eş tarafından muhafaza ediliyor, çocuğum büyüdüğün
de kullanır diye. Bu da, aile arasında bir gerginlik yaratıyor; çünkü, baba, genelde, diğer kardeşler
den birinin hemen kullanması yönünde ısrar ediyor. Dul eş, ister istemez küçük çocuğunu düşünüyor, 
yirmi sene sonrayı düşünüyor, dolayısıyla bu bir gerginlik yaratıyordu. Biz, bunu ikiye çıkaralım; 
yani, bir tanesini dul eş çocuğu için kullansın -eğer dul eşi varsa şehidimizin- bir tanesi de, füruuna 
verelim; yani, anne baba ve kardeşlere bu haktan bir tane verelim. Bu çok büyük maliyet, çok büyük 
sayı getirmez. Tabiî -inşallah, şehitlerimiz, hiç olmasını arzu etmiyoruz; ama- olduğu zaman da, mil
let olarak, buna, bu ülke için canını verenlere sahip çıkmak adına, bunu, bu kadroyu ikiye çıkaralım. 
Aile, yani, şehidin eşi ve çocuklarıyla anne, baba, kardeşleri arasındaki bir itişmeyi, bir kopukluğu, 
bir kavgayı ortadan kaldıracak, ailelerin dağılmasını önleyecek bir düzenleme. 

İkinci bir öngördüğümüz düzenleme -görüşeceğimiz kanunda da var- şehidin yadigâr kalan 
silahından; yani, hatıra silahından resim, harç, ruhsat alınmamasıydı. 1 maddelik bir kanun 
tasarımız zaten gündemde, aynı kapsamda. 

Bir başkası, tazminat miktarlarının; yani, dul eşe ve anne babaya verilen tazminat miktarlarının 
oranlarının belirlenmesiydi. Burada da çok büyük tartışmalar oluyor; çünkü, ne kadarının manevî 
tazminat, ne kadarının maddî tazminat olduğu, eş ve çocukla füru birleşirse bunların paylarının ne 
olacağı tam anlaşılmadığı için kanundan, bu, dava vesileleri oluyor, bu, niza vesileleri oluyor ve bu, 
tartışma vesileleri oluyor. Yani, hem evladını şehit veren ailelerin kendi içlerinde de bu tür tartış
maları yaşamaması için, net, açık, oranları belirtelim demiştik. 

Bir başka düzenleme daha geriliyorduk. Yani, Allah kimsenin ocağına ateş düşürmesin, bu çok 
kolay bir şey değil. Böyle bir durumda, şehit aileleri kurum kurum gezmesinler; yani, Emekli San
dığına, SSK'ya, Silahlı Kuvvetlere veya Emniyete, kapı kapı evrak toplamasınlar. Başbakanlıkta bir 
şehit aileleri daire başkanlığı kuralım; nerede şehidimiz olmuşsa, direkt olarak devlet buna sahip 
çıksın, bu daire sahip çıksın; onun her türlü tazminatını, hakkını hukukunu, verilecek madalyasını, 
belgesini, beratını hazırlasın, evinde takdim etsin, kapısında takdim etsin; çünkü, hiç değilse, dev
let olarak bu görevi yapalım dedik, yapacak bir düzenlemeyi ortaya getirdik. 
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Bir başka düzenleme istediğimiz husus, şehit derneklerimiz. Biz burada diyoruz ki, şehit der
neklerimizi, eğer kamunun, yani özel idarelerin yeri varsa, bunlardan birer oda, ikişer odalık yerler 
tahsis ederek, bu insanların bir araya gelmelerine, şehitlerini yâd etmelerine fırsat sağlayalım. Yok, 
illerde böyle bir şey yoksa, nüfusu 100 000'i geçen ilçe ve illerde, şehit sayısı 30'u geçen ilçe ve il
lerde, ne yapalım, devlet olarak, özel idare olarak bunlara, en azından kira ve yakıtlannı karşılamak 
üzere bir katkı payı verelim. O gün, o ilçenin şartlarına göre, il encümenleri bunu tayin etsinler; 
ama, 5 milyara kadar, yakıt ve barınma, kira karşılığı bir yardım yapalım diye düşünüyorum. Bu da, 
bu derneklerimizin ayakta kalmalarını sağlayacaktır; çünkü, ben, yurdun birçok yerinde bu dernek
lerimize uğradığımızda, hakikaten kiralarını veremedikleri, hakikaten ısmamadıkları, kendi zar zor 
şartlarda kendi ceplerinden verdikleri küçük paralarla ayakta durmaya çalıştıkları, acılarını yâd et
tikleri, oysa, bunları bir arada tutan o manevî değerin, o manevî gücün karşılıksız kalmamasını, en 
azından devletimizin bunlara kol kanat germesi gerektiği kanaatindeyim. Çok büyük bir şey de 
değil bu. Türkiye gibi büyük bir ülkenin şehitlerine sahip çıkacağını, hepimizin sahip çıkacağını bu 
millet bilir. Bu Meclisteki bütün arkadaşlarımın da bunda hemfikir olduğuna inanıyorum. Bizim 
getirdiğimiz düzenleme bu. 

Biz, eğer, bu kanun teklifimizi, hemen görüşeceğimiz olan ateşli silahlarla ilgili kanun teklifin
den öne alıp, birleştirip, varsa yapılacak düzenlemeler tekrar komisyona almak suretiyle... Ama, 
sadece 1 maddelik bir ruhsat harcı için değil, temelde var olan, yaşanan sorunları ortadan kaldıracak 
4-5 maddelik bir düzenlemeyle, şehitlerimize, şehit ailelerimize, bu memleket için, bu vatan için 
canını vermekten çekinmeyen kahramanlarımızın en azından mezarda rahat uyumalarım sağlayacak, 
en azından çoluk çocuklarının geleceğini, hiç değilse, garanti edecek bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu 
kanaatiyle bu kanun teklifinin görüşülmesinin milletimize fayda getireceğini, milletimizi gururlan
dıracağını, buradaki bütün milletvekili arkadaşlarımın da kalben buna katıldıklarını düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Sanbaş, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bülent Baratalı, İzmir Milletvekili; buyurun. 
BÜLENT BARATALI (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Millet

vekili Süleyman Sanbaş ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun verdikleri bir kanun teklifi 
ve doğrudan gündeme alınması önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım; Grubum adına ve ken
di adıma sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, değerli iki milletvekilimizi, verdikleri bu kanun teklifi ve bu önerge nedeniyle bir 
kutlamak istiyorum. Kanun teklifi, 1 inci ve 7 nci maddesiyle, bütün maddesi birbiriyle bütün ih-
tiyaçlan karşılayan önemli bir kanundur. Tekrar kendilerini kutluyorum. 13 yaşında babasız kalmış 
olan bir görev şehidi subayın oğlu olarak ve bu ülkenin verdiği olanaklarla bugüne kadar, gelmiş 
olan bir insan olarak, bu kanun maddesini baştan sonuna kadar Grubum ve şahsım adına destek
lediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ateş düştüğü yeri yakar. Bu, belki de, bu konu için söy
lenmiş ve bu konu üzerine oturan, örten önemli bir deyiştir. Evet, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir ül
ke uğruna toprağa düşenlerin geride kalanlannın buradaki sıkıntılarını, yaşam sıkıntılannı, katlan-
dıklan sıkıntılan ortadan kaldıran bir teklif olarak görülüyor. Hem 6136 sayılı Yasada değişiklik ön
gören teklif uygundur hem de avans ödenmesi ve sürelerin kısaltılması teklifi çok uygundur. Nak
dî tazminatlar çok uygundur. Beyiye ödememeleri olarak bilinen, o uzun süredir, Kurtuluş Savaşı 
için çıkarılmış olan bu teklif de, bu madde de çok uygundur; ama, bunlann örgütlenebilmesi, özel
likle büyükşehirlerde bir yer edinebilmesi, belediye başkanının ve valinin ve kaymakamın şefkatiy
le banndıklan uygun yerler bulunmasının dışındaki kötü koşullan hep beraber görüyoruz, izliyoruz; 
bu da çok önemlidir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu vatanın bize nasıl kaldığım hep beraber bir gözden geçir
memiz gerekmektedir. Bakm, üç kıtada hükümranlık yapan, ama, inkıraza uğraması nedeniyle fiilen 
Çanakkale Savaşı, Balkan Savaşlan sonunda biten Osmanlı İmparatorluğu, bir yerde 2,5 milyon 
kilometrekareye, bir yerde de 1 870 000 kilometrekareye yayılmış olan bir imparatorluktu. 

Bugün son kalan bu 776 000 kilometrekarede herkes şunu bilmeli ki, bu Gazi Meclis de şunu 
bilmeli ki, bu 1 870 000 metrekarenin her metrekaresinde bu vatan için ölen, bu vatan için kendini, 
en aziz varlığını feda eden insanlar yatmaktadır. Nerelerde yatmaktadır; Osmanlının çarpışan 10 or
dusunun olduğu yerlerde yatmaktadır; Mekke-i Mükerreme'de yatmaktadır, Medine-i Münevvere'de 
yatmaktadır, Mısır'da Kanal Harekâtında yatmaktadır, Irak'ta, Suriye'de, Kafkas cephesinde, Galiç-
ya'da yatmaktadır, Çanakkale'de yatmaktadır, Cezayir'de yatmaktadır değerli arkadaşlar. Bu ülkenin 
evlatları Kore'de de yatmaktadır, bu ülkenin evlatları, Kıbrıs'ta da yatmaktadır. Bunu, subay olanlar 
bilir. Bugün, gidin Kıbrıs'a, Girne ile Gazi Magosa arasındaki şehitliğe bakın, o Anti Trodos Dağ
larının altındaki şehitlikte, belki hepimizin daha küçük rütbeli subayları belki assubayları, belki de 
erleri orada kaleler gibi yatmaktadır. İşte, bizler, onlar orada yatarken, burada, refah içinde, mut
luluk içinde yaşamlarını sürdürüyoruz değerli arkadaşlar. Bugün, ülkemizde, Gabar'da da şehit
lerimiz yatmaktadır; bugün, ülkemizde, Tendüreklerde de bu vatan evlatları yatmaktadır. Hatta, 
bazılarının mezarları yoktur; anaları, temsilî mezarların başında ağlamaktadır değerli arkadaşlar. O 
nedenle, hangi kanun teklifini görüştüğümüzü burada ifade etmeye çalışıyorum. 

Bizim, bunlara bir borcumuz var. Bu ülkenin kaynaklan, bu insanlara, bu dullara, bu yetimlere, 
onların mirasçılarına yetecek kadar, bence, olanaklar içinde. 

Şimdi, biz de Parlamentoya geldiğimizden itibaren değerli arkadaşlar, Grubumuzun da 
kabulüyle önemli kanun teklifleri verdik. İki kanun teklifi buradan geçti, doğrudan gündeme alındı; 
ama, öncelikle konuşulamadı. Sayın Eyüp Fatsa biliyor, kendisiyle de konuştum, kendisi burada bir 
konuşma yaptı. Bu assubaylar ile binbaşılar hakkında ve assubaylanmızm, yükseköğretim gören as-
subaylanmızın haklan konusunda elbette bu Meclis bu hakları verecek dedi. Ben bir milletvekili 
olarak izliyorum. Son yıla giriliyor -son yıl var mı yok mu bilemiyorum 22 nci Dönemde- ama, bu 
insanların hakları verilemiyor. Küçücük bunlar gruplar, küçücük, bir elle, ufak bir destekle mutlu 
olabilecek, daha rahat yaşayabilecek, daha konforlu yaşayabilecek insanlar; bunlardan bizim bun-
lan esirgemememiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, Plan Bütçede de uzun görüşmeler yaptık. Bakınız, Erzurum, Sivas Kon
gresinden, mahallî direniş hareketlerinden ve Kurtuluş Savaşından kalan ve devletten maaş alan in
sanların sayısına bir baktınız mı arkadaşlar kaç kişi; yani, bütçenin arkasındaki cetvellere bir bak
tınız mı, bize bu ülkeyi bırakan insanların sayısı kaç kişi kalmış; 190 kişi arkadaşlar, hepsi 190 kişi. 
Ta Kara Fatma'dan, ta Şehit Kâmil'den, Batı Cephesinden yine Kurtuluş Savaşının cephelerinden 
kalan insanlann sayısı işte 200 kişi arkadaşlar. Bu 200 kişinin maaşlannm artınlması için, Plan Büt
çede, biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak gereğini yaptık. Ayrıca, biliyorsunuz taşıma bedel
leri yok bu insanların, şehit dul ve yetimlerinin; su bedellerinin olmaması konusunda da verdiğimiz 
önergeler, maalesef, reddedilmiştir. Yani, bir şehir, bir büyükşehir düşünün, şehit ve gazilerini 
bedava taşıyor, kendi kesesinden; yine, kendi kesesinden su bedellerini bedava vermek istiyor; ama, 
Meclis bunu kabul etmiyor! Yani, böyle bir garaip durumun olması, insanın vicdanını sızlatıyor 
değerli arkadaşlar. 

Buna benzer şeyleri, buna benzer olanakları bizler düşünmeliyiz değerli arkadaşlar. 
Bilemiyorum değerli milletvekillerinden Batılı ülkelerde veya Amerika'da hiç gazilerin kaldığı yer
lere giden, bulunan oldu mu değerli arkadaşlarım. Şimdi, Türkiye'de de, büyük bir memnuniyetle, 
özellikle rehabilitasyon merkezlerine bakıyorum. Keşke, rehabilitasyon merkezleri bu ülkede kurul-
masaydı. Keşke, bu ülkenin başında bölücülük gibi bir bela olmasaydı da bunlan konuşmasaydık; 
ama, var. Olacağı da görünüyor. Buna alışkın olmalıyız. Bununla mücadele etmeliyiz. Bununla 
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mücadele eden ve toprağa düşen "vatan sağ olsun" diyen o insanların ve onların ardıllarının, bizler, 
burada, daha iyi yaşamasını, onurlu yaşamasını, daha konforlu yaşamasını, devletin şefkatini bir 
baba gibi üzerlerinde bulundurmasını yapmakla mükellefiz diye düşünüyorum. Bunu, bütün vicdan 
sahibi milletvekili arkadaşlarımın ta göğüslerinin üzerinde, kafalarında olduğunu da biliyorum. 

Şimdi yapmamız gereken, bunları vermek değerli arkadaşlar. Bunlar çok büyük şeyler değil. 
Bu şefkati, bu baba şefkatini, bu yetim kalan insanların, dul kalan insancıkların, eşlerinin gösterdiği 
şefkatleri, devlet olarak ve ona biz de burada hükmeden bir Meclis olarak, biz bu şefkati göstermek 
zorundayız değerli arkadaşlar. Onlar bizim onurumuz. Onlar, 15 ilâ 20 yaşlarında toprağa düştüler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Baratalı, konuşmanızı tamamlayınız. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanm, bitiriyorum. 
... ve, biz, bugün, burada daha fazla refah bekliyoruz. Biz, bugün, burada, daha zenginleşmek 

bekliyoruz. Biz, bugün, burada, zaman zaman maaşlanmızın yetersizliğinden bahsediyoruz, daha 
iyi yaşamak istiyoruz. Daha iyi yaşamak herkesin hakkı; ama, onları yaşatmak, daha iyi yaşatmak, 
bizim hakkımız değil, bizim görevimiz, bu Gazi Meclisin görevi değerli arkadaşlar. Bakınız, Pey
gamberin kutsal emanetlerini savunan Osmanlı orduları, Mekke-i Mükerremede ve Medine-i 
Münevverede, arkadan Arap hançeri yediler, kıvrak uçlu cenbiyeyle karınları deşildi, önlerinden de 
İngiliz mızraklarıyla oralarda kaldılar; ama, görevlerini yaptılar. Biz de, bu Gazi Meclis olarak, bu 
insanlara bu görevlerimizi yapmalıyız. 

Hepinizi, bu duygu ve düşüncelerle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar, hepimizin, bu, görevi ol
duğunu hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baratalı. 
Önerinin aleyhinde, İstanbul Milletvekili Ünal Kaçır; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Ünal Kaçır, neyin aleyhinde konuşacaksın?! 
AHMET ERSİN (İzmir) - Yani, bunun aleyhinde olur mu?! 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubunun 

grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Efendim, grup önerisinin aleyhinde söz almak, şehitlerin ve şehit ailelerinin aleyhinde söz al

mak değildir. 
AHMET ERSİN (İzmir) - Ama, aynı şey, aynı anlama gelir. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Aynı şey değil, aynı şey değil; onu izah etmeye çalışacağım. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Dolandır!.. Dolandır!.. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Biz, inanırız ki, toprakları toprak yapan, üstündeki kandır. Toprak, 

eğer... 
Affedersiniz, bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır... 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Bilmiyorsan okuma! 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Öğren de gel! 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Kafasını karıştırdınız. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - ...ve bu Mecliste, şehidin değerini bilmeyen bir tek vekilin ol

duğunu düşünmüyorum, düşünemiyorum; ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizler, çalış
ma programımızı dün burada belirledik. Üç gün içerisinde hangi yasaları görüşeceğimizi birlikte 
belirledik, Meclisimiz bir karar verdi. Anavatan Partisi Grubu, bugün bir öneri getiriyor. Ne diyor; 
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diyor ki: Genel Kurul gündeminin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler 
kısmının 366 ncı sırasında bulunan 1213 sıra sayılı kanun teklifinin, bu kısmın 5 inci sırasına alın
masını öneriyoruz. Az önce belirledikleri şehit aileleriyle ilgili teklifin 5 inci sıraya alınmasını is
tiyor. Şimdi ben de, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemimizi açıyorum ve 5 inci sıraya 
bakıyorum. 5 inci sırada ne var; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve îçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporları. 
İçeriğine baktığımızda, içeriğinde, yine şehit aileleriyle ilgili hükümler bulunan bir kanun tasarısı. 
Biz bu gündemi, bu Mecliste görüşerek dün belirlemişiz ve bu Hükümet tasarısı. Daha önceden bu 
konudaki ihtiyacı bilen, tespit eden Hükümetimiz tasarıyı göndermiş, tasarı komisyonda görüşül
müş ve tasarı, bugün, burada görüşülecek. Dolayısıyla, aynı konuda bir tasarı gündemdeyken, şim
di, kimsenin reddedemeyeceği bir tasarıyı gündeme getirmenin manası, sadece ve sadece burada 
gündemi geciktirmek, gündeme geçişi geciktirmekten öte bir şey olduğunu düşünmüyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Tasarı değil, teklif. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Bu tasanda olan hususlar, sizin talep ettiğiniz hususlarla bire bir ör-

tüşmeyebilir. Tabiî, birisi teklif birisi tasan, farklı kalemlerden çıkmıştır; ama, burada, bu tasan 
görüşülürken önergeler verilir, o önergeler içerisinde de görüşler burada ortaya konulur ve bu tasanyla 
bu ihtiyaçlar giderilir. Onun için, bu manevî duygular üzerinde işi ajite etmenin, bu manevî duygular 
üzerinde siyaset yapmanın pek doğru olduğu kanaatinde değiliz ve zaten gündemin 5 inci sırasında biz 
bu konulan görüşeceğimiz için, bu tasanyı görüşeceğimiz için yeniden böyle gündemin belirlenmesine 
gerek olmadığı kanaatiyle, Anavatan Partisi grup önerisine karşı olduğumuzu, aleyhinde olduğumuzu 
bilgilerinize arz ediyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Öneri kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Başbakanlık tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

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

2.- Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunul
duğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1075) (S. Sayısı: 1214) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde 
Komisyon raporu 1214 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Görüşmeler, Genel Kurulun 27.6.2006 tarihli 120 nci Birleşiminde kabul edilen grup önerisine 

ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre, Planın tümü üzerinde, üç bölüm halinde yapılacaktır. 

Planın birinci bölümünün, Giriş, Planın Vizyonu ve Temel İlkeler, Uluslararası Gelişmeler ve 
Temel Eğilimler ile Avrupa Birliğine Katılım Süreci; ikinci bölümünün, Plan Öncesi Dönemde Tür
kiye'de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler ile Plan Dönemi Hedef ve Tahminleri; üçüncü bölümünün, 
Temel Amaçlar: Gelişme Eksenleri ile Uygulama, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon kısımlann-
dan oluşması hususunu oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(x) 1214 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Her bölüm üzerinde konuşma süreleri, siyasî parti grupları, komisyon ve hükümet için -hükümetin 

sunuş konuşması dahil- 30'ar dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. Siyasî parti gruplarının süreleri 
birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecektir. 

Planın hükümete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergeler, Başkanlığa, planın bölümleri 
üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar verilebilecektir. Planın tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landıktan sonra, önerge kabul edilmeyecektir. 

Şimdi, Planın sunuş konuşmasını yapmak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener'i rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakanım, süreniz 30 dakikadır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Dokuzuncu Kalkınma Planını takdim etmek maksadıyla söz almış 
bulunuyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, kalkınma planlan, ülkenin ekonomik ve sosyal envanterini çıkarıp planlamak 
ve kaynaklan etkin bir şekilde kullanmak için düzenlenen belgelerdir ve kalkınma planı çalışmaları 
sadece son yıllara dayanan bir hadise değildir, sadece dünyanın belli bazı ülkelerinde uygulanan, 
yapılan bir çalışma değildir; dünyanın değişik ülkelerinde, her yerinde, her ülkede ve değişik 
dönemlerde uygulanan bir enstrümandır. 

Türkiye'ye baktığımızda, dünyada plancılık anlayışının ilk uygulandığı ülkelerden birinin Tür
kiye olduğunu görmekteyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte 1923'te İzmir İktisat Kongresi 
toplanmıştır ve bu toplantıda Türk ekonomisinin nasıl bir yol izleyeceği belirlenmeye çalışılmış, 
liberal ekonomi politikalan aracılığıyla kalkınmanın gerçekleştirilmesi yolunda görüşler ağırlık 
kazanmıştır; ancak, daha sonraki dönemlerde ve özellikle 1929 ekonomik buhranıyla birlikte, dev
letin öncülüğünde bir kalkınma anlayışının hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yani, bir 
taraftan dış koşullar, diğer taraftan, o günkü, ülkenin iç koşullan, özel girişimin ve sermaye 
birikiminin yetersizliği, nitelikli işgücü ve altyapının yetersizliği nedeniyle devletin kalkınma 
sürecinde öncülük yapması gerektiği bir kesin kanaat olarak ortaya çıkmıştır. 

Bunun neticesinde, 1929 ekonomik buhranının etkilerinin de derinleşmesiyle birlikte, Türkiye, 
dünyada ilk kalkınma planı hazırlayan ülkelerden biri olmuştur ve 1933-1937 yıllan arasında uy
gulanmak üzere Birinci Beş Yıllık Sanayi Planını hazırlamıştır. 

Bu Planın uygulanması sonucunda çimento, şeker, kömür, cam, seramik ve dokuma gibi bazı 
temel sektörlerde sanayi tesisleri kurulmuş ve Plan dönemi de, gerçekten, cumhuriyet dönemi 
içerisindeki en önemli büyüme oranlannın gerçekleştiği yıllardan biri olmuştur. Daha sonraki 
dönemlerde de plan anlayışı zaman zaman gündeme gelmiştir. 1947 yılında Beş Yıllık Türkiye İk
tisadî Kalkınma Planı hazırlanmış; ancak, bu Plan uygulanamamıştır. 

Nihayet, 1960'h yıllar, Türkiye'de, sürekli olarak, günümüze kadar gelen planlı kalkınma 
dönemleri olarak cumhuriyet tarihinin önemli bir dönemini oluşturmuştur. 1963 ve 1967 arasını kap-

v sayan beş yıllık dönem Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemi olarak kabul edilmiş ve o günden 
bugüne kadar beşer yıllık dönemleri kapsamak üzere toplam 8 kalkınma planı hazırlanmış ve uy
gulamaya girmiştir; dolayısıyla, son kırküç yıl, 1963'ten bugüne kadarki dönem 8 planın uygulan
dığı dönem olmuştur. 

Plan dönemleri arasında bazı geçiş programlan öngörülmüştür. 1978 yılı, 1984 yılı, 1995 yılı 
ve içinde bulunduğumuz 2006 yılı, beş yıllık kalkınma planlan dönemi dışında, geçiş program-
lannın uygulandığı yıllar olmuştur. 
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İlk planlı döneme girişin öncesinde, 1958 yılındaki ödemeler dengesi krizini görüyoruz. OECD 
ve Dünya Bankası, Türkiye'nin koordineli bir kalkınma gayreti içerisinde olmasını önermiştir. Buna 
benzer çalışmalar içeride de yapılmıştır. Nihayet, bir planlı döneme geçiş kararı verilmiş ve 1960'h 
yıllarda ilk plan hazırlıkları tamamlanmıştır. 

1960'lı yıllara baktığımızda, gerçekten, yeterli sermaye birikiminin henüz yeterli bulunmadığı 
ve Türkiye'nin topluiğneyi bile yurt dışından ithal ettiği bir dönem olduğunu görmekteyiz. 

Kamu eliyle bir ithal ikameci, sanayileşme stratejisi, işte bu dönemde oluşturulmuştur. Birinci 
Plan dönemi, aynı zamanda, yeni KİT'lerin kurulduğu bir dönem olmuştur. Tüketim mallan, ara 
mallan, yatınm mallan sanayiine kadar, kamu sektörünün doğrudan yatınm yaptığı ve bu alanlarda 
özel sektörün de teşvik edildiği yıllar olmuştur. 

Bu dönemde, önemli kamu teşebbüsleri olarak, Petkim, TÜPRAŞ, İskenderun Demir-Çelik 
Fabrikalan, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, gübre, çimento ve şeker fabrikalannın kurulmaya baş
ladığını açıkça görmekteyiz. 

Birinci Plan, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planlan bu ithal ikameci politikalara ağırlıklann verildiği dönemlerde hazırlanmış ve plan 
stratejileri de iç tüketimin, iç üretimle karşılanması anlayışına dayanılarak yapılmış ve bu yolda 
sanayimiz teşvik edilmiştir. Ancak, bu ithal ikameci politikalann uygulandığı ilk dört, beş yıllık kal
kınma plan döneminde ekonomimiz iki önemli şokla karşı karşıya kalmıştır. Birincisi, 1973'te 
yaşanan birinci petrol şokudur. İkincisi ise, 1978-1979 yıllarında yaşanan ikinci petrol şokudur. Pet
rol fiyatlan 3 dolardan 33 dolara kadar çıkmış, Türkiye'de, ödeme dengesinde belli bir yük oluştuğu 
için ödemeler dengesinde bozulmalar ortaya çıkmış, bazı mal kıtlıklan meydana gelmiş ve nihayet 
24 Ocak kararlan, 1980 yılında alınmıştır. 

1980 yılından itibaren, Türkiye'de ithal ikameci politikalarda önemli bir değişiklik ortaya çıkmış, 
yeni bir strateji oluşturulmuş ve dışa dönük ve ihracata dayalı bir büyüme stratejisi kurulmuştur. 

İhracata önemli ölçüde teşvik sistemi getirilmiştir; vergi iadeleri, ihracat döviz primleri, ucuz 
krediler, bu dönemlerde uygulanan yeni ekonomik modelin politika araçları olarak ortaya çıkmıştır 
ve 1980'li yıllardan itibaren hazırlanan dört yeni kalkınma planı, ihracata yönelik veya dış pazarlara 
yönelik bir büyüme stratejisinin eseri olarak, ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde, 
1980'de ihracatın millî gelir içerisindeki payı yüzde 5 düzeyinin altındayken, 2005 yılında, bu, yüz
de 20'ye çıkmıştır. 

Sanayileşme politikasının dışa yönelik olarak oluşturulduğu bu dönemde, Beşinci, Altıncı, 
Yedinci ve Sekizinci Kalkınma Planlan hazırlanmıştır. Bu kalkınma planlan döneminde, dünya 
ekonomisiyle entegrasyon, dışticaret hacmindeki büyüme önemli bir değişimi, önemli bir gelişimi 
ortaya çıkarmıştır. Gümrükler ve sınırlar, eski anlamlanndan öte, yavaş yavaş, ekonomimizin dışa 
daha büyük oranlarda her yıl açılmamızı sağlayacak şekilde genişletilmiştir. 

İthal ikameci politikalann uygulandığı dönemlerde pozitif liste uygulanırken, yani, ithalatı ser
best mallar ilan edilip kalan tüm mallann ithalatı yasaklanırken, 1980'li yıllardan itibaren negatif lis
teye geçilmiştir, yasaklar ilan edilmeye, onun dışında kalan mallann ithalatı da tamamen serbest 
bırakılmaya başlanmıştır ve böyle bir konjonktür ve gelişmenin ardından, Türkiye, bu Dokuzuncu 
Plan öncesinde toplam 8 plan hazırlamış; bu planlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun
da ve Komisyonda görüşülmüş, milletvekillerimizin hem Komisyonda hem Genel Kurulda kat-
kılanyla birlikte yasama organından geçmiş ve uygulanmıştır. 

Geçen plan dönemi uygulamalanna baktığımızda, açıkça, hazırlanan planlardan ekonomimizin 
önemli ölçüde yararlandığını, kaynak tahsisinin ihtiyaçlara uygun olarak yönlendirilmeye çalışıl
dığını görmekteyiz. Bununla birlikte, plan hedeflerinin tamamıyla gerçekleştirilebildiğini söyleyebil
mek de mümkün değildir. Tüm büyüklükler itibariyle değil, sadece ekonomideki büyümelerin nasıl 
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geliştiğini incelediğimizde, plan hedeflerinin büyük ölçüde altında kalındığını da gördüğümüzü 
belirtmek gerekir. 

Birinci Plan döneminde, ekonomimiz, gayri safî millî hâsılamız yüzde 6,6 büyümüştür; İkinci 
Plan döneminde, yıllık ortalama yüzde 6,3 büyüme gerçekleşmiştir; Üçüncü Plan döneminde, yıllık 
ortalama yüzde 5,2'lik bir büyüme gerçekleşmiştir; halbuki, İkinci ve Üçüncü Plan döneminde yıl
lık ortalama büyüme oranları yüzde 8'in üzerinde öngörülmüştür. Dördüncü Plan Dönemi ise, 
büyüme oranının büyük düşüş gösterdiği ve 8 plan dönemi içerisinde yıllık ortalama büyümenin en 
düşük olarak gerçekleştiği bir dönem olmuştur; yıllık yüzde 1,7'lik bir büyüme ancak mümkün 
olabilmiştir. Dördüncü Plan döneminden sonra, Beşinci Plan döneminde 4,7; Altıncı Plan dönemin
de 3,5; Yedinci Plan döneminde yıllık ortalama 3,8 ve Sekizinci Plan döneminde yıllık ortalama 
4,4'lük bir büyüme gerçekleşmiştir ve tüm bu rakamlar, plan hedeflerinin gerisinde kalındığını da 
göstermektedir. 

Bildiğiniz gibi, son Plan, yani, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001 ve 2005 yılları 
arasında uygulanan bir plan olmuştur ve 2001 ve 2005 arası itibariyle yıllık ortalama büyüme oranı, 
gayri safî millî hâsıla büyüme oranı 4,4 olmakla birlikte, eğer, Planın ilk yılı, yani, 2001 yılı hariç 
tutulacak olursa, 2002 ve 2005 arasındaki son dört yıllık dönemde Plan hedeflerinin üzerinde kal
dığımızı görüyoruz. Son dört yılda, yıllık ortalama gayri safî millî hâsıla büyüme oranı yüzde 
7,8'dir; ancak, 2001 krizi nedeniyle, Plan dönemini birlikte değerlendirdiğimizde, büyüme oranının, 
toplamda, Plan hedefinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Buradan, istikrara, güvene dayalı bir 
stratejinin önemli olduğunu, Plan hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi açısından da önem arz ettiğini 
rahatlıkla görmemiz mümkün hale gelmektedir. 

İşte, Türk ekonomisinin planlı gelişim süreci içerisinde Dokuzuncu Plan dönemine bu şekilde 
ulaşılmıştır. 2005 yılı Sekizinci Planın son yılı idi; normalde, 2006'yla birlikte Dokuzuncu Kalkın
ma Plan döneminin başlaması gerekirken, 2006 yılı, bir geçiş yılı olarak kabul edilmiştir. 28 Nisan 
2005 tarihinde, 5339 sayılı Yasayla, 1978, 1984, 1995 yıllan gibi, 2006 yılı da bir geçiş yılı olarak 
kabul edilmiştir ve yeni Plan döneminin 2007'yle birlikte başlayacağı hükme bağlanmıştır. Nihayet, 
5 Temmuz 2005 tarihli Başbakanlık genelgesiyle, Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlıkları başlamış; 
kamu ve özel kuruluşlara Plan hazırlıklarına başlanmasıyla ilgili direktifler verilmiştir. Bu Baş
bakanlık genelgesine istinaden de özel ihtisas komisyonları kurulmuştur. Eylül 2005'te kurularak 
çalışmalarına başlayan özel ihtisas komisyonu sayısı 57'dir. 57 ayrı özel ihtisas komisyonu, bu 
Plana baz teşkil edecek, temel teşkil edecek çalışmaları başlatmıştır. 57 adet özel ihtisas komis
yonunda toplam 2 252 kişi çalışmıştır; yani, sadece bürokratik bir mekanizma içerisinde hazırlanan 
bir plan değildir Dokuzuncu Plan; sadece bir siyasal metin olarak kabul edilebilecek bir çalışma 
olarak nitelendirilemez. Özel sektörün, bürokratların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinin içinde bulunduğu çok geniş bir katılımla hazırlanmış bir plandır. 2 252 kişinin 57 
adet özel ihtisas komisyonu oluşturulmak suretiyle katılımının sağlandığı bu çalışmalara, 1 000 
civarında kamu kuruluşlarından temsilci katılmıştır, 400 civarında üniversitelerimizden katılan öğ
retim üyelerimiz bulunmuştur, geri kalan özel ihtisas komisyonlarında çalışmalara katılan kişiler de 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve meslek kuruluşlarından gelen temsilcilerden oluşmaktadır. 

Bu çalışmalar neticesinde, her bir özel ihtisas komisyonu kendisiyle ilgili alanda bir rapor 
hazırlamıştır. Her bir özel ihtisas komisyonu raporu, ayrı bir hacme sahiptir; 250 sayfalık, 150 say
falık özel ihtisas komisyonu raporları vardır. Bu rapor çalışmaları sonrasında, tekrar bir strateji is
tişare toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya 18 kişi katılmıştır. Tam gün, Kızılcahamam'da, 11 Şubat
ta bu raporlar gözden geçirilmiş, Plan stratejisinin neye dayanması gerektiği müzakere edilmiştir. 

Daha sonra, yine 27 Şubatta, yine Kızılcahamam'da, tam gün, bakanlıklarımızın, kamu 
kuruluşlarımızın müsteşarlarının katıldığı başka bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Bu istişare 
toplantısında da, tam gün, Plan hedefleri ve stratejisi tartışılmıştır. 
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Daha sonra, Yüksek Planlama Kuruluna getirilen plan stratejisi ve Dokuzuncu Kalkınma Planı 

tartışmaları yapılmış, Bakanlar Kurulunda görüşmeler tamamlanmış ve daha sonra da Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderilmiş, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri de tamamlan
mak suretiyle Genel Kurul gündemimize indirilmiştir. 

Tüm bu süreç içerisinde, Dokuzuncu Kalkınma Planı kime ait bir plandır, kimin hazırladığı bir 
dokümandır sorusu sorulduğunda, bu, tüm Türkiye'ye ait, tüm ülkede, bu konu üzerinde düşünen, 
tartışan, fikri ve düşüncesi olan herkesin düşüncesinin katıldığı bir Plandır diye cevap vermek 
gerekir diye düşünüyorum; çünkü, bu, sadece bir siyasî metin değildir, bu, sadece bir bürokratik 
metin değildir, bu, sadece iktidara ait, sadece muhalefete ait bir metin değildir; bu, tüm üniver
sitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün, bürokrasimizin katılımıyla olgun
laştırman, siyasî karar süreçlerinden geçen bir metindir ve tüm Türkiye'nin damgasını vurmuş ol
duğu, önümüzdeki dönemi belirlemeye yönelik bir metindir. 

Eğer, sayın muhalefetimiz "burada bizden eser yok" diyorsa, buna katılmadığımı belirtmek is
terim. Genel Kurul sürecindeyiz ve bu süreç içerisinde de, her zaman önerilerini ifade edebilirler, 
önergelerini verebilirler ve bu Plana katkılarını sunabilirler. Böyle bir noktada, elbette, bu Planın 
diğer planlardan farklılık arz eden tarafları vardır; bunlara da, özet itibariyle değinmek istiyorum. 

Her şeyden önce, bu Plan, daha önceki 8 planda olduğu gibi, her alanı detaylı olarak düzen
lemeye dayanan bir plan anlayışının ürünü değildir. Daha önceki bazı planları incelediğimiz zaman, 
program ve proje anlayışı çerçevesinde, çok detay ayrıntıların, sektörel bazda, plan içerisinde yer 
aldığını ve ayrıntıların verilmeye çalışıldığını görebiliriz. Bu Plandaysa, böylesine detay ayrıntıların 
bulunmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Onun yerine, bu Plan bir vizyon ortaya koymuştur. Bu viz
yon, istikrar içerisinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel rekabet gücüne sahip, bilgi top
lumuna dönüşen ve Avrupa Birliğine üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye'yi vizyon 
olarak belirlemiştir ve bu vizyona uygun olarak da, ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri belir
lemiştir. Planın belirlemiş olduğu ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri ise, 5 ana bölümde ifade 
edilebilir, 5 temel eksene sahiptir. Bu 5 temel eksenden birincisi, rekabet gücünün artırılmasıdır. 
Bugün, herkes, her ülke ve her birey, küresel rekabetin baskısı altındadır. Onun için, bu Planın birin
ci gelişme ekseni de, küresel rekabette rekabet gücünün artırılmasını temel almıştır, esas almıştır. 

İkinci ekonomik ve sosyal gelişme ekseniyse istihdamın artırılmasıdır. 
Üçüncü gelişme ekseni, beşerî gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesidir; çünkü, mil

letimizin temel karakterlerinden, temel hasletlerinden biridir dayanışma kavramı. Bunu bir temel 
determinant olarak belirledik ve beşerî gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi bu planın 
bir temel ekseni olarak belirlenmiştir. 

Dördüncü gelişme ekseniyse, bölgesel gelişmenin sağlanmasıdır. Tüm bölgelerimizin potan
siyelinin ortaya çıkarılması ve ekonomimizin büyümesine, kalkınmaya bu potansiyelin girişiyle 
hareket sağlanması küresel rekabette de en önemli avantajlarımızdan biridir ve bu nedenle böl
gelerimizin gelişmesi bir temel eksen olarak belirlenmiştir. 

Beşinci gelişme ekseni olaraksa, kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması olarak 
belirlenmiştir. 

Kısacası, bu Dokuzuncu Plan, makro dengeleri gözeterek, öngörülebilirliği artıran, piyasaların 
daha etkin işleyişine imkân verecek kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, sorunları ön-
celiklendiren, temel amaç ve önceliklere yoğunlaşan stratejik bir plan olarak hazırlanmıştır. Diğer 
taraftan, diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin 
dayanağını oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği sürecinde hazır
ladığımız dokümanlar var, programlar var, planlar var, bölgesel nitelikli plan ve programlarımız var, 
sektörel ve kurumsal stratejilerimiz var. Bunlar zaman zaman hazırlanmaktadır. Bunlar bir yıllık 
olabildiği gibi, orta vadeli, üç yıllık plan, program ve dokümanlar halinde de hazırlanmaktadır. 

- 3 0 7 -



TBMM B:121 28. 6.2006 0 : 1 

Büyük bir çoğunlukla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanmaktadır. îşte, tüm bu Avrupa 
Birliği sürecinde, ulusal ve bölgesel olarak, sektörel olarak hazırladığımız bu dokümanlara da 
dayanak oluşturacak bir temel belge olarak hazırlanmıştır Dokuzuncu Kalkınma Planı. 

Tüm bu nitelikleri itibariyle, Dokuzuncu Kalkınma Planının diğer planlardan ilk bakışta farklı 
olduğunu gördüğümüz boyutları vardır. Nedir bu boyutlar dediğimizde; birincisi, bu Planı eline alan 
herkes, Dokuzuncu Kalkınma Planının, diğer 8 plana göre daha kısa bir metin olduğunu görecektir. 
Toplam 101 sayfalık bir metin olarak hazırlanmıştır; ancak, metnin kısa oluşu, etkili olmadığı an
lamına gelmez. Aksine, daha etkin, daha stratejik ve daha esnek bir metin olarak karşımıza çıkmak
tadır. Burada stratejiler, vizyon ve gelişme eksenleri belirlenmiştir. Bu strateji içerisinde zaten ilgili 
kurumlar yıllık programlarını ve proje ayrıntılarını plana uygun olarak hazırlayacaklardır ve bunun, 
daha dinamik bir yapı olarak ortaya çıkacağı da anlaşılmaktadır. 

İkinci temel özelliği, diğer planlarda bulunmayan bir diğer niteliği bu Planın; daha önceki 8 
Planın tamamı da beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle de, bizde kalkın
ma planlan beş yıllık kalkınma planı olarak anılmaktadır, zikredilmektedir. Daha önceki planlar beş 
yıllık kalkınma planı olarak hazırlanmış olmasına rağmen, Dokuzuncu Kalkınma Planı yedi yıllık 
bir dönemi kapsamaktadır; 2007 ile 2013 arasındaki yedi yıllık bir dönemi kavrayacak şekilde hazır
lanmış ve dolayısıyla, artık biz de plandan bahsederken "beş yıllık kalkınma planı" kavramını kul
lanamayacağımız bir noktaya gelmiş bulunmaktayız; çünkü, diğerleri beş yıllık kalkınma planıy
ken, bu Dokuzuncu Plan, yedi yıllık bir kalkınma planı olarak anılabilecek, zikredilebilecek bir 
plandır. Neden, yedi yıllık bir dönemi kavrayacak şekilde hazırlanmıştır, 2007 ve 2013 yılı olarak 
hazırlanmıştır; bu, Avrupa Birliğinde de bir yeni malî dönemi ifade etmektedir. 2007-2013 dönemi, 
bizim açımızdan da Avrupa Birliğiyle müzakereleri sürdürdüğümüz bir dönemdir. Dolayısıyla, bu 
yedi yıllık plan dönemi, Avrupa Birliğiyle müzakere dönemimizi kavrayan, konjonktür olarak böy
le bir dönemi içeren, planlayan ve tam üyeliğe Türkiye'yi hazırlayan bir plan olarak hazırlanmıştır. 
Aynı zamanda, küreselleşmenin yeni evresinde, küresel rekabette de avantaj lanmızı önplana çıkar
mayı hedefleyen ve buna göre hazırlanan bir plan olmuştur. 

Bunun dışında, üçüncü bir özelliği bu Planın, daha önceki tüm planlarda, 8 plan dahil, 1933 ve 
1937 arasındaki beş yıllık sanayi planı dahil, önceki planların hepsinde, kalkınma, kamudan, yani 
yukarıdan itilerek gerçekleştirilen bir niteliğe sahiptir; yani, daha önceki planların tamamında kal
kınma. .. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, 30 dakikalık süreniz doldu. Tabiî, Dokuzuncu Kalkınma Planı, ön

celikli bir konu. Konuşmanızı ne kadar bir sürede tamamlayacaksanız, size o kadar süre vereceğim. 
Arkadaşlarıma, diğer arkadaşlara da, adaletli davranmak için, o kadar süre de onlara vereceğim. 

Ne kadar sürede tamamlarsınız; 5 dakika yeter mi? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Yeter efendim. 
BAŞKAN - Peki. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Evet, daha önceki planlarda kalkınma anlayışı, kamudan, yukarıdan itilerek gerçekleştirilirken, bu 
anlayış çerçevesinde plan oluşturulurken, bu Planda ise kalkınmanın itici gücü toplumsal dinamik
lerin kendisidir. Bu ülkenin en büyük zenginliği, en büyük kaynağı, bu ülkede yaşayan yetmişüç 
milyon insanımızın kendisidir. 

TUNCAY ERCENK (Antaly,a) - Kişi başına düşen millî gelir ne kadar hedefleniyor Sayın 
Bakanım, 2013'te? 
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BAŞKAN - Sayın Ercenk... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - 2013 

yılında kalkınmanın temel determinantı insanımızın kendisi olduğu için kişi başına millî gelirimiz de 
2013 yılında 10 100 dolar olarak hedeflenmiştir; ama, satın alma gücü parkesine göre kişi başına mil
lî gelir 15 300 dolar civarında gerçeleşecektir. Dolayısıyla, 15 000 doları aşmış satın alma gücü 
paritesine göre bir millî gelirin ortaya çıkmasını hedefleyen bir plan hazırlanmış durumdadır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sonradan değiştirilmiş diye, efendim, bir duyum var da o 
bakımdan söylüyorum; 7 000 iken, 10 000'e çıkarıldığı söylendi de onun için. 

BAŞKAN - Sayın Ercenk, lütfen, istirham ediyorum, Sayın Bakanı dinleyelim efendim. 
Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap ediniz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) -

Tabiî bu millî gelir hesaplarına EUROSTAT ile Türkiye İstatistik Kurumunun ortak yapmış olduğu 
çalışmaya göre oluşturulacak yeni hesaplama yöntemi de dahil değildir. Bizdeki hesaplama yön
temiyle millî gelir Avrupa Birliği ülkelerinden daha az çıkmaktadır. Avrupa Birliğinde kullanılan 
standartlar Türkiye'de kullanılır, hesaplan ona göre yapılmaya başlarsa, zaten bizim millî gelir 
düzeyimiz biraz daha yüksek gerçekleşecektir. Bu 10 000 dolara o dahil değildir. 

Ama, dördüncü bir özelliği var bu Kalkınma Planının; bu da, etkili bir izleme ve değerlendir
me mekanizmasına sahip oluşudur. Daha önceki planlarda bildiğiniz gibi plan hazırlanmıştır, planın 
uygulanmasıyla ilgili bir kanun vardır; bu kanun hükümleri çerçevesinde Meclis komisyonlan plana 
aykm kanun tasan ve tekliflerini görüşemez denilmek suretiyle plana uygunluk denetlenirken, çoğu 
kez komisyonlarda buna da dikkat edilmediğinden planla uyumlu olmayan düzenlemelerin yasalaş
tığı, geçmiş dönemlerde, yıllarda görülmüştür; ama, bu Planla birlikte etkili bir izleme ve değerlen
dirme mekanizması oluşturulmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarımızın başkanlığında bir 
izleme ve yönlendirme komitesi oluşturulmaktadır. Bu komite her yıl plan uygulamalarını gözden 
geçirmektedir ve ilerleme raporlannı hazırlamak suretiyle Bakanlar Kuruluna sunmaktadır ve böy
lece, sürekli olarak, plan hedefleri neydi, o yıl içerisinde neler yapılmıştır, neler yapılmamıştır, bu 
gözden geçirilmek suretiyle, plan hedeflerinin gerçekleştirilmesine daha güçlü bir zemin hazırlan
mış olacaktır. 

Ben konuşmalanmı burada tamamlıyorum ve Dokuzuncu Kalkınma Planının ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, Sayın Bakana vermiş olduğum ek 4 dakikalık süreyi, 

bundan sonra konuşacak olan hatiplere de vereceğimi bilgilerinize arz ediyorum. 
Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Planın birinci bölümü, Giriş, Planın Vizyonu ve Temel İlkeler, Uluslararası Gelişmeler ve 

Temel Eğilimler ile Avrupa Birliğine Katılım Süreci kısımlarım kapsamaktadır. 
Konuşma süreleri, siyasî parti gruplan, Komisyon ve Hükümet için 30'ar dakika, şahıslar için 

10'ar dakikadır. Siyasî parti gruplannın süreleri birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecektir. 
Planın birinci bölümü üzerinde, siyasî parti gruplan adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 

okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Birgen Keleş; Anavatan 
Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve Kars Milletvekili Selami Yiğit; AK Par
ti Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu. Şahıslan adma, Ümmet Kandoğan, Meh
met Eraslan, Faruk Koca ve Cemal Uysal. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Birgen Keleş'e aittir. 
Sayın Keleş, buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Dokuzuncu Kalkınma Planı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubunun görüşlerini açıklamak için söz almış bulunuyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Bugün, burada, Dokuzuncu Kalkınma Planını incelemekteyiz. Bilindiği gibi, bir süredir, Tür

kiye'de, farklı nedenlerle hazırlanmış çok sayıda plan ve program vardır. Aynca da, her kurumun 
kendi amaçları doğrultusunda hedefler koyduğu stratejik planlardan söz edilmektedir. 

Dokuzuncu Planın yedi yıldan uzun bir süreyi kaplayan bir stratejiye dayanıp dayanmadığı bel
li değildir. Gerçi, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sırasında sorulduğunda, Sekizinci Planın ilk 
dilimini oluşturan ve 2001-2023 yıllarını kapsayan stratejiye dayandığı söylenmektedir; ancak, bu, 
geçerli bir yanıt olamaz; çünkü, her iki planın süresi, plan felsefesi, yaklaşımı, birbirinden çok fark
lıdır. Aslında, bu alanda ciddî bir karmaşa söz konusudur; çünkü, plan, program adı altında var olan 
belgelerin terminolojileri, ilkeleri, öncelikleri, düzenleri birbirinden farklıdır. 

Sayın Bakan, eksik olmasın, lütfetti ve bu çalışmalarda, Genel Kurulda, istediğimiz katkıyı sağ
layabileceğimizi söyledi; ama, Sayın Bakanım, sosyaldemokrat bir yaklaşımla düzeltilecek bir yanı 
yoktur bu hazırladığınız Planın; ama, bize yeniden bir plan hazırlama yetkisi verilecek olursa, tabiî, 
onu memnuniyetle yaparız; ama, bu plan, birkaç önergeyle düzeltilecek nitelikte bir plan değildir, 
göstermelik olarak yapılmış olan bir plandır. 

Şimdi, Dokuzuncu Kalkınma Planının iki üç plan dönemini kapsayan uzun dönemli bir 
stratejiye dayanmaması ciddî bir eksikliktir. Bir diğer eksiklik de, bu Planın makro büyüklüklerinin, 
bir bütün olarak ve daha önceki planlarla karşılaştırma yapılacak şekilde verilmemiş olmasıdır. 
Planda, yedi yıllık sürede Yeni Türk Lirasının değerinde değişiklik olmayacağı, gayri safî yurtiçi 
hâsılanın yüzde 7,3'üne ulaşan cari açığın hiçbir sorun olmadan finanse edileceği, bu konuda hiçbir 
sorun yaşanmayacağı gibi gerçekçi olmayan varsayımlar vardır. Bu varsayımlar yapılırken daha -
son dalgalanmalar değil, plan hazırlanırken- uluslararası likidite bolluğu azalmakta ve faizler de 
yükselmekteydi. Kaldı ki, son yaşadığımız ekonomik dalgalanmalar ve bunların plan belgesine yan
sıtılmamış olması, plan varsayımlarını daha da geçersiz hale getirmektedir. 

Şimdi, Dokuzuncu Plan, gerçekçi olmayan, kendi içerisinde tutarsız bir belgedir. Birbirleriyle 
çelişkili ve bir bütün oluşturmayan hedefler ve politikaları içermektedir. Hükümetin cari işlemler 
açığı ve bütçe açığı nedeniyle sergilediği tutum da birbirleriyle çelişkilidir. Cari işlem açığını 
bugüne kadar "önemli değil, finanse ediyoruz" diye geçiştiren Hükümet, bütçe fazla verdi diye, 
sevinç ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, her iki açık da dışborçla finanse edilmektedir; ama, dışborçla finanse 
edilen iki açık arasındaki bu fark, Hükümetin, dış çevrelerin etkisiyle ve oradan gelen talepler doğ
rultusunda hareket ettiğini göstermektedir. Hükümet bütçe konusunda duyarlıdır; çünkü, faiz dışı 
fazla verilmesi yabancıların alacaklarının garantisidir. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların bu 
konuda talepleri vardır. Hükümet, cari açık konusunda duyarsızdır; çünkü, işin bir tarafında ih
racatın yetersizliği vardır; ama, öbür tarafında ithalatın hızlı artışı, yabancı ara mallan ve yatırım 
mallarının yerli üretimi ikame etmesi vardır ve bu, yabancıların yaranna olan ve bu nedenle de 
yabancılar tarafından eleştirilmeyen bir konudur. Buna rağmen son zamanlarda cari açıktaki hızlı 
artış, yabancıların bu konuda uyarıda bulunmasına neden olmuştur; ama, Hükümet, sorun ol
madığını söylemeye devam etmiştir. 

Sanayileşmenin gündemdışına çıkması sonucunda ulaştığımız bu durum, bu sorun yumağı, dış-
ticaret açığını tabiî ki olumsuz yönde etkilemektedir; çünkü, ihracat artsa bile, dahilde, özellikle 
dahilde işleme rejiminin de etkisiyle ihracatta ithal girdiler kullanılmakta ve ihraç ürünlerinin yüz
de 60 ve 70'i ithal ara malı ve ithal yatırım malından oluşmaktadır. Böylece, ihracat artışı ithalat ar
tışını kamçılamaktadır. Kaldı ki, cari açığın ne pahasına finanse edildiği de çok önemlidir. 
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Sayın milletvekilleri, uluslararası likiditenin daralmakta olduğu yadsmamayacakbir gerçektir ve 
herkesin bugün kabul ettiği bir gerçektir. Bu durumda yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmek daha 
yüksek bir bedel ödeyerek mümkün olabilecektir. Kaldı ki, cari açığı sadece bir ödemeler dengesi 
sorunu olarak görmek fevkalade yanlıştır. Cari açık, aynı zamanda bir üretim ve istihdam sorunudur. 

Son yıllarda tüketim mallan ve tarım ürünleri ithalatında da büyük bir hızlı artış olmuştur. İçin
de bulunduğumuz koşullarda ithalattaki hızlı artış, kısa bir süre Öncesine kadar yapıldığı gibi, üretim 
ve yatırımdaki artışla açıklanamaz. Artık, açıkça görülmektedir ki, ithal ara malları ve ithal yatırım 
malları yerli üretimi ikame etmektedir. Bu ise, bir yandan sanayicinin ve tarım üreticisinin, öte yan
dan da işçilerin aleyhine sonuç vermektedir. İşyerleri kapatılmakta ve işçiler işten çıkanlmaktadır. 
İşsizlikle ciddî olarak mücadele etmek isteyen hiçbir hükümet, cari açığı "finanse ediyorum, önem
li değil" diye karşılayamaz, karşılamamalıdır; çünkü, cari açığın rahatlıkla finanse ediliyor olması, 
işyerlerinin kapatılmasını ve işçilerin işten çıkartılmasını önlememektedir. 

Avrupa Birliğiyle yapılmış olan Katma Protokol -Ankara Anlaşmasının bir devamı olarak yapıl
mış olan Katma Protokol- bir sektör veyahut da ekonominin tümünde çok ciddî zorluklar olduğu tak
dirde ithalatın sınırlanmasına olanak tanıyan bir hüküm içermektedir; Katma Protokolün 60 inci 
maddesi. Aynca, bütün Avrupa Birliği ülkeleri, tanm sektörlerini en etkin yöntemlerle kommaktadır 
ve diğer alanlarda da, tanm dışı alanlarda da bol bol tarife dışı engeller kullanmaktadır. 

Avrupa Birliği, Türkiye'ye serbest dolaşım hakkının tanınmayacağını ve tarım ürünlerine kalıcı 
kısıtlamalar getireceğini de açıkça söylemektedir. Kaldı ki, bir ülkenin ara malı ve yatırım malı 
üretimini teşvik etmesini hiç kimse engelleyemez, engellememelidir. Dolayısıyla, ithalat üzerinde 
durulmaması ve ithalatı azaltmak için çaba gösterilmemesine yol açan hiçbir neden mevcut değildir 
Hükümetimizin bu konudaki inanılmaz, açıklanamaz duyarsızlığı dışında. 

Ara malları ve yatırım mallan üretimi, Türkiye'nin sanayileşme serüveninde 1970'li yıllarda gel
diği bir aşamadır ve bugün içinde bulunduğumuz durum, 80 sonrasında benimsenen ve hâlâ ısrarla 
uygulanan üretimi, yatırımı dışlayan, sanayileşmeyi gündemdışma çıkartan politikaların sonucudur. 

Dokuzuncu Planda yüksek katmadeğerli mal üretmek için yabancı sermayenin özendirilmesin-
den söz edilmektedir. Türkiye, yabancı sermayeye Mevlânâ anlayışıyla yaklaşan "gel, nasıl gelirsen 
gel, nereye gelirsen gel" diyen bir ülkedir. Gelirken ileri teknoloji getirmesini de koşul olarak ileri 
sürmemektedir. O nedenle de, yabancı sermaye girişinin 9,7 milyar dolar gibi büyük bir miktara 
ulaştığı 2005 yılında bile söz konusu büyüklüğün sadece 800 000 000 doları fabrika kurmak veya 
fabrikaları genişletmek için gelmiştir; geri kalan borsaya, gayrimenkul alımına, özelleştirmeye, 
banka satın almaya ve ortaklık gibi amaçlarla gelmiştir. Yeni yatırım için gelenlerin de, yüksek tek
noloji koşulu ileri sürülmediği takdirde, daha çok ucuz el emeği ve doğal kaynakları kullanmak için 
gelmesi mümkündür. 

Yüksek teknoloji kullanıldığında kuşkusuz yurtdışı rekabet olasılığı artacak ve ülkenin tek
nolojik kapasitesi genişleyecektir. Ancak, bu durumda bile yabancı sermayenin kâr transferi, ithal 
girdi kullanılması ve fiyatlandırma kanalıyla ileride yol açacağı kaynak çıkışı mutlaka göz önünde 
tutulmalıdır. 

Nitekim, değerli arkadaşlarım, Çin dahil, yabancı sermayeye davetiye çıkaran bütün ülkeler 
genelde yüksek teknoloji kullanılmasını, ihracat yapılmasını ve ihracat içinde yerli girdi payının ar
tırılmasını talep etmektedirler; yabancı sermayeyi bu koşullarda teşvik etmektedirler, her halükârda 
değil, bu koşullarda. Üretim yapan yabancı sermaye ile diğerleri arasında ayırımcılık yapmaktadır
lar, farklı yöntemler uygulamaktadırlar. Böyle bir yaklaşımın sanayileşmenin hızlanmasına ve ih
racatın sürekli ve istikrarlı bir şekilde artmasına katkı yapacağından hiç kuşku yoktur. 

Dokuzuncu Planda "Avrupa Birliğinin rekabet gücünü yitirmekte ve diğer ülkelere kaydırma 
eğiliminde olduğu alanlarda işbirliği ve gelişme imkânları değerlendirilecek" denilmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bir ülke, kendisini nasıl olur da böyle bir misyona layık görür; çok rica 

ediyorum, nasıl olur da, onların istemedikleri sanayileri kurmaya, onların, zararlı olduğu için, zehirli 
olduğu için başka ülkelere göndermek istedikleri sanayileri kendi ülkesinde barındırmaya talip olur?! 

Avrupa Birliğinin rekabet gücünü yitirmesi, işçilere düşük ücret vermemesinden; üretimi baş
ka ülkelere kaydırmak istemesi ise, çevre sorunlarından, sağlığa zararlı veya katmadeğeri düşük 
üretimden kaynaklanmaktadır, bunlan istememesinden kaynaklanmaktadır. 

Avrupa Birliğine tam üye olmak isteyen Türkiye, ikinci ve üçüncü sınıf rollerle yetinmeye razı 
olmamalıdır. Kaldı ki, sanayileşmiş ülkelerden oluşan bir toplulukta ezilmemek, uygulanan 
politikalardan zarar görmemek ve bu politikalardan yararlanmak için, onlar gibi sanayileşmiş bir ülke 
olmak şarttır. Bu nedenle de, Türkiye'de, hükümetlerin, 1980'den sonra da, bugün de, üretimi, yatırımı 
dışlayan ve sanayileşmeyi gündem dışına çıkaran politikalar izlemesi, gerçekten, bir talihsizliktir. 

Dokuzuncu Planda, sanayi sektöründen pek söz edilmemektedir; ama, ekonomideki ağırlığının 
giderek arttığı vurgulanarak, hizmetler sektörünün gelişmesinden, Planın başlangıç bölümünde ise, 
bilgi toplumuna dönüşmekten söz edilmektedir. 

Burada, bir konuyu açıklığa kavuşturmakta yarar görüyorum değerli arkadaşlarım. Sanayileş
me sürecini tamamlamış olan ülkelerde bilgi toplumuna geçiş ve hizmet sektörünün gelişmesi an
lamlıdır; çünkü, bilgi toplumu, sanayileşme sürecinden sonra gelen bir aşamadır. Sanayileşmiş bir 
toplumda, örneğin, bilgisayar üreten, bilgisayar üretimini geliştiren, teknolojisini geliştiren bir top
lumda, bu çabanın doğal sonucu olarak, bilgisayarlarla ilgili programların hazırlanması önplana 
çıkar. Bu programların üretilmesi, hizmet sektörünü geliştirir. Sanayileşmemiş bir toplumda ise, 
böyle bir talep olmadığı için, böyle bir hizmet sektörünün de gelişmesi söz konusu olmaz; ancak, 
sanayi sektöründen gelen taleple gelişen hizmet sektörü, bilgi toplumu olmaya katkıda bulunur. Ak
si halde, hizmet sektörü marjinal olarak kalır veyahut da çokuluslu şirketlerin, yabancılann talebiy
le çalışan, ucuz emeğe dayanan, taşeron bir sektör olur. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmayı hızlandırmak, işsizliği azaltmak, kamu yatırımlarını artırmayı 
gerektirir. İmalat sanayi yatırımları ve enerji yatırımları dışticaret açığı olan ve çağdaşlaşmak is
teyen bir ülke için çok önemlidir. 

Dokuzuncu Planda, kamu sektörü imalat sanayi yatırımlarının cari fiyatlarla yüzde 40 oranın
da düşmesi, enerji yatınmlannın ise, cari fiyatlarla, ancak aynı düzeyi koruması öngörülmektedir. 

Kamu sektörünü her alandan çekmek İktidarın en büyük amacı durumundadır. Hükümet, kamu 
sektörünü her alandan, hatta, eğitim ve sağlık gibi temel hizmet alanlarından da çekmeye kararlıdır. 
Ancak, boşalttığı alanları, yabancı özel ve kamu şirketlerine vermekte bir sakınca görmemektedir. 

Yaşanan ve raporlarda saptanan olumsuz deneyimlerinden sonra bile, enerji sektöründe, hâlâ, 
kamu payını azaltma çabası vardır. O kadar ki, en saygın kuruluşların hazırladığı raporlarda da açık
ça görüldüğü gibi, kamuda sorumlu görevde olanlar, enerji sektöründe denetim görevini bile yap
mamış, söz konusu yolsuzluklara ve usulsüzlüklere tepki göstermemiştir. 

Sayın milletvekilleri, küreselleşme sonucunda çokuluslu şirketlerin etkin olduğu ve büyük şir
ketlerin küçük şirketlere yaşam hakkı tanımadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dokuzuncu Planda ve bu 
Plan döneminde birlikte çalışmaları öngörülen kalkınma ajansları ile Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansının yasa gerekçelerinde, yerel potansiyel ve dinamikleri harekete geçirmekten ve KOBİ'lere 
dayalı bir kalkınma anlayışından söz edilmektedir. Kamu sektörüne yatırım yapma hakkı tanımayan, 
en temel sanayilerini, yerli-yabancı ayırımı gözetmeden yabancılara satan, bankacılık sektöründe 
yabancılann payının yüzde 50'lere yaklaşmasını büyük bir duyarsızlıkla izleyen, Avrupa Birliğinin 
kırk yıldır en etkin yöntemlerle koruduğu tanm üreticileri karşısında Türkiye'nin tanm üreticilerini 
korumasız bırakan bir hükümetin KOBİ'leri desteklemesi söz konusu olamaz. 
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Temel sanayilerine ve bankacılık sektörüne hâkim olan bir ülkede KOBÎ'leri korumak ve des
teklemek çok daha kolaydır. Aslında, dışa açılmış olan Avrupa Birliğiyle bütünleşmeyi hedef alan 
Türkiye, küçük şirketlere dayalı bir kalkınma anlayışı yerine, en ileri teknolojiyi kullanan özel ve 
kamu yerli kuruluşlarına önem vererek ve onlar kanalıyla KOBÎ'leri destekleyerek üretimini artır
mayı hedef alabilir ve bunda çok da başarılı olabilir. 

Eğer, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması hedef olarak alınıyorsa, bilinmelidir ki, kal
kınma ajanslanyla bu da gerçekleştirilemez; çünkü, bu sistemde, Avrupa Birliği, kredi verilecek 
bölgeleri ve projeleri seçme hakkına sahiptir. Söz konusu projelere merkezî yönetimlerden ve yerel 
yönetimlerden ayrılacak olan kaynaklar da Avrupa Birliği istekleri doğrultusunda şekillenmiş 
olacaktır. Üstelik, gelişmiş bölgeler proje yapma olanağı, girişimci kapasitesi ve kaynaklara ulaşma 
açısından çok daha ileride olduğundan, gelişmiş bölgelerin kaynaklan çekme olasılığı da daha faz
ladır. Kaldı ki, Hükümet bu konuda da çelişkili bir tutum sergilemektedir. Bir yandan, Yatınm Des
tek ve Tanıtım Ajansı ve kalkınma ajanslan kanallanyla yatınmı destekler gözükmekte; ama, öte 
yandan da, Kurumlar Vergisi Kanununu çıkararak yatınmlan teşvik etmekte kullanılabilecek en et
kili araç olan yatınm indirimini ortadan kaldırmaktadır. Daha doğrusu, Gelir Vergisi Kanunuyla or
tadan kaldırdığı yatınm indiriminin Kurumlar Vergisi Kanununda da aynı şekilde ortadan kaldml-
mış olmasını sağlamaktadır. Bu tutum, ciddî bir planlama anlayışından yoksun olmanın bir 
sonucudur. Bu planla, İktidar, ülkenin geleceğini yerli ve yabancı sermayenin kâr etmek amacıyla 
verecekleri kararlara terk etmiş olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, planda "Kamu kesiminin ticarî mal ve hizmet üretiminden çekilmesi ve 
önemli KİT'lerin özelleştirilmesiyle birlikte, madencilik ve imalat sektörlerinde yatınm payı 
azalacaktır" denilmektedir. İmalat sanayimde, madencilikte kamu yatmmı yapılmaması, kamunun 
ticarî mal ve hizmet üretiminden çekilmesi ve özelleştirmenin bir hedef olarak, bir amaç olarak 
benimsenmesi, Türkiye gibi ülkelerde sakıncalı sonuçlar yaratabilir. 

Örneğin, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da, özel sektörün ve yabancılann gitmediği 
yerlerde, hiç fabrika kurulmayacak mı? Sayın Bakan, kurulmayacak mı? Yerel potansiyeli harekete 
geçirmekten söz ediyorsunuz. Özel sektörün gitmediği yerlerde hiç iş alanı açılmayacak mı? 

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Mevcut fabrikalan kapatıyorlar. 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Güneydoğuda çeşitli vesilelerle gördüğümüz hüzün verici olay

larda -daha dün veyahut evvelsi gün, bir kongre vesilesiyle, bir tanesine şahit olduk- kamunun 
üretimden, yatınmdan çekilmesinin, özelleştirilen kuruluşlann kapatılmasının hiç mi rolü yok? İş, 
aş sorunlan olmayan insanlann aynlıkçı kışkırtmalara, etnik kökene ve mezhebe dayalı azınlık 
yaratma girişimlerine karşı direnmeleri daha kolay olmaz mı? 

Dokuzuncu Planda, tanm sektörünün üretim ve katmadeğer içerisindeki payının azaltılması çok 
doğal bir gelişme gibi açıklanmaktadır. Tanm sektörünün daha az sayıda insanla ve daha fazla üretim 
yapması -az sayıda insanla- kuşkusuz arzu edilen bir gelişmedir; ancak, buradaki hedef, tarımın üretim 
ve katmadeğer içindeki payının azaltılmasıdır. Avrupa Birliğiyle ilişkisinin tanmı nasıl etkilediği veya 
etkileyeceği, tanm ürünleri ithalatındaki artış ve ne yapılması gerektiği hiç ele alınmamaktadır. 

Kaldı ki, değerli arkadaşlanm, bir türlü işsizliğin azaltılamadığı bir ortamda, yeni işyerleri açıl
madığı sürece, insanlann tanm sektöründe üretken kılınması, Avrupa Birliği ülkelerinin çiftçileriy-
le rekabet edebilir nitelikte üretim yapabilmeleri çok önemli değil midir? Aksi halde, yoksulluğun, 
yolsuzluğun, yasalara aykın davranışlann, hırsızlığın artması beklenebilir bir sonuçtur ve İk-
tidannız döneminde bunlar hızla artmaktadır sayenizde. 

Tanma önem vermeyerek, sanayileşmeyi gözardı ederek nereye varabilirsiniz? 
Özelleştirilen birçok kuruluşun rant sağlama amacıyla satın alındığını ve kapatıldığını bilmiyor 

musunuz sayın milletvekilleri? 
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Özelleştirme sonucunda, birçok arazinin ve çok geniş arazilerin, bazen satış fiyatında hesaba 
bile alınmadan, toplumun malı olmaktan çıkıp, Ahmet Beyin, Bay Hans'ın malı olması içinizi hiç 
sızlatmıyor mu? 

Bu durum gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da artırmaz m; en azından, haksız kazanca yol 
açmaz mı? 

Enerji sektöründe, en saygın kuruluşlar tarafından hazırlanmış olan -Sayıştay gibi, Cumhurbaş
kanlığı Devlet Denetleme Kurulu gibi- raporlarda yer alan değerlendirmelere ve önerilere rağmen, 
özelleştirme yönünde yeni girişimler yapmanız -enerji sektöründe- doğru mudur? 

26.5.2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, bütçelerde gerekli kaynak ay
rılmadığı halde, Eti Holding Anonim Şirketinden beş yıl içinde elindeki rezervi belirlemesini is
temekte ve Eti Holding Anonim Şirketinin elinde bulunan ruhsatlar üzerine ayrı gruplar için ruhsat 
verilmesini mümkün hale getirmektedir. 

Sayın Bakan, Plan Bütçedeki verdiğiniz yanıta rağmen bunu söylüyorum; çünkü, verdiğiniz 
yanıt yanlış. 5177 sayılı Yasanın, lütfen, geçici 1 inci maddesine bakınız; orada değindiğiniz yasayı 
değiştiriyor bu maddedeki bu hüküm. Suiistimale yol açmaz mı böyle bir olanak? Hiç değilse, bor, 
toryum ve uranyum sahalarının, böyle bir düzenlemenin dışında tutulması -bu sahaların- gerekmez 
mi? Madenleri, özellikle bor gibi paha biçilmez madenleri yabancı şirketlerin insafına terk etmek 
doğru mudur?! 

Bankacılık sektöründe yabancı sermaye payı bu kadar hızlı artarken... Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarım, gayet üstünkörü bir dikkatle dinleyen 
veyahut da başka şeyle meşgul olan arkadaşlarım, bankacılıkta yabancı sermaye payı artarken hiç 
tedirginlik duymuyor musunuz?! Avrupa Birliği ülkelerinin, bankacılık sektöründe diğer üyelere 
karşı bir kısıtlama getirmesi, onların kendi bankacılık sektörlerindeki paylarını sınırlaması, acaba, 
sizde, en ufak bir şekilde bir duyarlılık yaratmıyor mu?! 

Yunanistan'ın, kökeni farklı olan kendi vatandaşlarına bile belli yörelerde toprak satılmasına 
izin vermemesi, tekrar tekrar alman anayasa kararlarına rağmen, Türkiye'nin her yerinde yabancı 
kişi ve şirketlere toprak satmanızı nasıl oluyor da mümkün kılıyor?! Bu tutum, hukuk devleti ol
manın gerekleriyle bağdaşıyor mu?! 

Dokuzuncu Planda, vergiyle ilgili olarak çeşitli bölümlerde bazı ifadeler yer almış olsa da, ver
gi adaletini sağlama yönünde bir yaklaşım görülmemektedir. Dolaylı ve dolaysız vergi ayırımındaki 
çarpıklıktan bile söz edilmemektedir. 

Kaynak açısından çok önemli olan kayıtdışı ekonomi konusunda da ciddî bir politikanın var
lığından söz edilemez. Orada, oysa, değerli arkadaşlarım, kayıtdışılık, sadece ekonominin yüzde 
50'sinden fazlasını kapsayan ve vergi kaybına neden olan bir olgu olarak değil; ama, aynı zamanda, 
üretimi de olumsuz yönde etkilediği için önem taşımaktadır; çünkü, kayıtdışı ekonominin varlığı, 
geri teknoloji kullanılmasını destekleyen bir unsurdur. Oysa, gerek faktör verimliliğinin artması 
gerek yüksek katmadeğer sağlayan üretime geçilmesi gerekse Avrupa Birliği ülkeleriyle rekabet 
edebilecek nitelikte ve maliyette mal üretilmesi, ileri teknoloji kullanılmasıyla mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Dokuzuncu Plan, ne yazık ki, ekonomik ve sosyal hiçbir soruna çözüm 
getirecek nitelikte bir belge değildir; çünkü, tarım sektörünün geliştirilmesine, sanayileşmenin hız
landırılmasına, dışticaret ve işsizlik gibi sorunların çözülmesine, ihracatın ve istihdamın artırıl
masına, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına, vergi adaletsizliğine son verilmesine; eğitim, 
sağlık hizmetlerinin belli düzeye yükseltilmesine; sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesine dönük 
hiçbir ciddî ve tutarlı politika yoktur. Örneğin, Dokuzuncu Planda, esneklik ve güvence bir arada 
değerlendirilerek, "işgücü piyasasının daha esnek ve hareketli bir yapıya kavuşturulması sağ
lanacaktır" denilmektedir. Esneklik ve güvencenin bir arada olma olasılığı yoktur değerli arkadaş-
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lanm. Esneklik, haklann geri çekilebilmesini getirmektedir. Kısmî çalışma, esnek çalışma, bu tür 
çalışma yöntemleridir ve küreselleşmenin geliştiği çağımızda, uluslararası kuruluşların gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomilerini etkileri altına almak istedikleri ortamda, hem uluslararası kuruluşlar 
hem çokuluslu şirketler hem gelişmiş Batılı ülkelerce gelişmekte olan ülkelere empoze edilen bir 
çalışma biçimidir. Kayıtdışı da esnek çalışmanın bir türüdür ve zaten, Türkiye'de kayıtdışılık 
nedeniyle çok esnek bir çalışma türü vardır. 

Dokuzuncu Plan, işsizlik konusuna da gereken ağırlığı vermemiştir. Oysa, işsizlik oranının 
yüzde 20'yi, işsiz sayısının 5 000 000'u aştığı bir ülkede yaşıyoruz; genç işsiz oranı yüzde 3 l'i aş
mış, kadın işsiz oranı ise yüzde 33'ü bulmuştur. Böyle bir ülkede işgücüne katılım oranıyla oy
nayarak, hesaplama yöntemlerini çarpıtarak, gerçekleri saklamak ve sorunlara çözüm bulmak müm
kün değildir. Oysa, İktidarın yaptığı, ne yazık ki, budur. 

Dokuzuncu Planda, kaynak kısıtı dikkate alınarak politikalara öncelik verilecektir denilmek
tedir. Yani, anladığım kadarıyla, iki tane politika söz konusuysa, bunlardan hangisi daha az kaynak 
gerektiriyorsa ona öncelik verilecektir. Bu, benim ilk defa gördüğüm bir yaklaşımdır planlama geç
mişinde Türkiye'nin. Ayrıca, bu durum, kaynakların etkin kullanımını değil, tam tersine, akılcı ol
mayan bir şekilde harcanmasına yol açabilecek bir davranış biçimidir diye düşünüyorum; çünkü, 
normal olarak, projelere öncelik verilir, yapılmak istenen, uygulanmak istenen politikaların önceliği 
vardır ve bu önceliğine göre, kaynaklar, politikalar arasında dağıtılır. 

Kaynakların etkin kullanılması başka bir şey, kaynak ne kadarsa o kadar sağlık hizmeti vermek 
-ki, bunu yapıyorsunuz- ve en temel insan haklarından biri olan sağlıklı yaşamı, kaynak yetersizliği 
nedeniyle kısmak başka şeydir. İktidar, bugün bunu yapmaktadır ve Dokuzuncu Plandan bu tutumun 
devam edeceği anlaşılmaktadır. Kısa bir süre önce kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasası da, bazı kesimleri sosyal güvenlik sistemi dışında bırakan, kazanılmış haklan geri 
alan, yükümlülükleri artıran, hakları ise sınırlayıp erteleyen bir anlayışı yansıtmaktadır. İsterseniz, 
vaktimiz olursa, size tek tek sıralayabilirim, hangi hakları geri aldığınızı hangilerini kısıtladığınızı. 

Türkiye koşullarında bir ülkede, en önemli alanlarda kamu hizmet anlayışından uzaklaşmak, 
eğitim ve sağlık sektörlerinde özel girişimleri teşvik etmek ve hizmetin, özel girişimciler kanalıyla 
verilmesini hedef almak sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Bağdaşır mı değerli arkadaşlarım?! 
Yaptığınız, sadece, hizmete özel sektörün de girmesini teşvik etmek değil; resmen, kamuyu çekerek, 
hizmetin sadece özel sektör kanalıyla, eliyle verilmesine imkân tanımaya çalışıyorsunuz. Devlet 
okullarının en temel ihtiyaçlan karşılanamazken, özel okullarda okuyan çocuklar çok daha fazla 
kaynak sarf edilerek yetiştirilirken, özel okullarda öğrenci başına katkı yapmayı nasıl oluyor da 
düşünebiliyorsunuz?! Bu nasıl bir anlayıştır, bunu anlayabilmiş değilim; ama, sizin, bir süre önce 
yoğun bir şekilde gündeme getirdiğiniz bir anlayıştır. Bırakınız sosyal devlet ilkesini, adaletle, hak 
hukukla ve eşitlik ilkesiyle de böyle bir yaklaşımın bağdaşmadığını düşünüyorum. 

Dokuzuncu Planda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de hiç yer verilmemiştir. Başbakanlık 
genelgesinde, Planın, Avrupa Birliğine üyelik sürecine katkıda bulunmasını öngören bir plan olduğu 
ifade edilmektedir. Zaten, beş yıllık plan süresinin yedi yıllık süreye çıkarılması da bunun bir 
sonucudur. Ancak, örneğin, Planda, gümrük birliği nedeniyle Türkiye'nin içinde bulunduğu koşul
lar irdelenmediği gibi, müzakerelerde karşımıza getirilen ve kabul edilmesi mümkün olmayan 
koşullara da en ufak bir şekilde gönderme yapılmamaktadır. Örneğin, tam üyelik müzakereleri ön
cesinde hazırlanmış olan belgelerde, tarım ve el emeğiyle ilgili olarak ileri sürülen ve kalıcı olduğu 
belirtilen bazı kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamaların kabul edilip edilmediği hakkında hiçbir değer
lendirme yoktur. Oysa, kabul edilip edilmemesi ekonomiyi doğrudan etkileyecektir. Mesela "serbest 
dolaşım söz konusu değil" diyorlar. "Kabul edilmemiştir" deyip geçemeyiz; çünkü "serbest dolaşım 
söz konusu değil" diyor Avrupalı yetkililer, Türkiye'den çıt çıkmıyor. Eğer kabul edilmemiş olsa, 
buna bir tepki gösterilmesi lazım. Dolayısıyla, içimize sindirmiş durumdayız anladığım kadarıyla; 
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Hükümet çapında en azından. Bu Planda, bu değerlendirme yok yalnız. Gümrük birliğini kabul eden 
Türkiye, tam üye olmadığı için, kendi katkısı olmadan Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu dış-
ticaret politikasını uygulamak ve diğer ülkelerle Avrupa Birliği ülkelerinin yaptığı ikili ticaret an
laşmalarına benzer anlaşmalar yapmak zorunluluğundadır. 

Sayın milletvekilleri, bir zamanlar, hazırladığı bütün planları, yabancı ülkelerden gelen, plan 
yapma tekniğini çok iyi bilen uzmanlarla ve akademisyenlerle çalışan Türkiye'nin, bugün, bir bütün 
oluşturmayan, iç tutarlılığı olmayan, Başbakandan gelen bir istekle en temel büyüklükleri değiş
tirilen, son zamanlarda karşılaştığımız ciddî dalgalanmaları bile yansıtmayan, Türkiye'yi nereye 
taşımak istediği belli olmayan, ciddî hedefleri ve politikaları bulunmayan bir plana sahip olması, 
cidden hüzün vericidir. Böyle bir planın sorunları çözmesi, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında 
hak ettiği yeri almasını sağlaması mümkün değildir, göstermelik bir çabadır. Bir tek işlevi olmuş
tur; o da, Hükümetin sorunları çözmek konusunda ve kalkınmayı sağlamak açısından ne kadar tutar
sız ve yetersiz olduğunu bir kez daha göstermiş olmasıdır. 

Teşekkür ediyor,; hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Keleş, teşekkür ediyorum. 
Sayın Koçyiğit ve Sayın Selami Yiğit, süreyi ortak mı kullanacaksınız, eşit olarak mı kul

lanacaksınız? 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Eşit olarak kullanacağız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Evet... Sizlere de 4 dakikalık eksüreyi paylaştırarak vereceğim. 
İlk konuşmacı?.. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Benim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Muhsin Koçyiğit. (Anavatan Partisi 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Koçyiğit, Sayın Bakana verdiğim eksüreyi sürenize peşin ilave ettim; buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 
birinci bölümü üzerinde görüşlerimi belirtmek üzere, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma 
Planı, değişimin çokboyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı, küreselleşmenin 
tüm dünyayı etkisi altına aldığı, Avrupa Birliği uyum sürecinin devam ettiği ve belirsizliklerin art
tığı bir dönemde hazırlanmaktadır. 

Aslında, ülkemizin planlı sürece geçmesi epey eskilere dayanmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, 
tüm dünya 1929 ekonomik bunalımının sonuçlarını yaşarken, genç Türkiye Cumhuriyeti, 1930'lu 
yıllarda, 1934 yılında kalkınma planını hazırlayarak, tarımdan sanayie geçişin ateşini yakmıştır. Bu 
dönemde ülkemize büyük sanayi kuruluşları kazandırılmış, bunlar, çimento fabrikaları, şeker fab
rikaları ve diğer fabrikalar şeklinde yerini almıştır; ancak, Planlamanın anayasal kuruluş olarak 
ekonomik yaşama girmesi 1961 Anayasasıyla olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatının, 30 Eylül 
1960 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 91 sayılı Kanunla kurulmasının ar
dından, ekonomik ve sosyal kalkınmanın planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi görevi anayasal sis
temimize girmiştir. 

Bugün tartışmakta olduğumuz Dokuzuncu Kalkınma Planı, bundan önceki planlardan farklı 
olarak beş yıllık değil, yedi yıllık olarak hazırlanmıştır. 

Bu planın bir diğer özelliği de, bir yıl gecikmeli olarak hazırlanmasıdır. Aslında, bundan ön
ceki Dört, Beş ve Yedinci Kalkınma Planlan da bir yıl gecikmeli olarak hazırlanmıştır; ancak, 
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bunun nedeni siyasî istikrarsızlıktı. Oysa, bugün siyasî istikrarın sağlandığı, tek başına bir partinin 
iktidarda bulunduğu dönemde planın bir yıl gecikmeli olarak hazırlanması, AKP Hükümetinin plan
lamaya verdiği önemi göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dokuzuncu Kalkınma Planına ilişkin görüşlerimizi ifade 
etmeden önce, bu Planın hangi ekonomik ve sosyal göstergeler ışığında hazırlandığını hatırlatmak 
istiyorum. 

Toplam borç stokunun 400 katrilyonları bulduğu, dışborçlarm 170 milyar dolar olduğu, IMF'ye 
olan borçların 11 milyar doları bulduğu, dışticaret açığının 45 milyar dolar olduğu, cari açığın 2005 
yılında 22,5 milyar, bu yıl 27 milyar dolar hesaplandığı, faizlerin yüzde 23*lere dayandığı, işsizliğin, 
TÜİK'in rakamlarına göre yüzde 11,5 olduğu, enflasyonun iki haneye yaklaştığı, döviz kurunun, 1 
ABD Dolarının 1 700 000'lere vurduğu, büyümenin yüzde 7,6 olduğu bir ortamda hazırlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınma planının esas amacı, uygulama dönemi sonunda toplumun 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını değiştirip, toplumun dönüşmesini sağlamak olmalıdır. 
Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan hedefler, maalesef, pek gerçekçi değildir. Kalkınma 
planına dayalı olarak hazırlanan orta vadeli programda, 1 ABD Dolan 2006 yılında 

1 450 000, 2009 yılında 1 478 000 TL olarak hesaplanmıştır. Cari açığın 2006 yılı sonu için 
27,5 milyar dolar, 2009 yılı için 34 milyar dolar olacağı; işsizlik oranının yüzde 14 ve bu oranın 
2009'da aynı kalacağı; 2005 yılında kişi başına 5 042 dolar millî gelir olacağı -oysa, son dalgalan
madan sonra, bu rakam 3 500 dolara düşmüştür daha şimdiden- 2013 yılında 10 100 dolar olacağı 
hesaplanmaktadır, böyle öngörüler vardır. Oysa, Dünya Bankasının 2006 yılı ekonomik memoran
dumunda, yapısal reformlar yapılmak şartıyla, Türkiye'nin 2015 yılında kişi başına düşen millî 
gelirinin ancak 6 000 dolar olacağı belirtilmektedir. Yani, kalkınma planında 10 100 dolar olarak 
hesaplanan millî gelir, maalesef, Dünya Bankası raporlarıyla teyit edilmemekte; bu, sadece, 6 000 
dolar olarak gösterilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dış piyasalardaki ve buna bağlı olarak iç piyasalardaki 
gelişmeler dikkate alınmamıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planının ana hedefleri, mayıs ayı başından bu 
yana iç piyasalarda meydana gelen dalgalanmalarla aşılmış, hedeflerde büyük sapmalar olmuştur. 
2006 yılı için 1 450 000,2009 yılı için 1 478 000 TL olarak öngörülen ABD Dolan, daha şimdiden 
1 700 000'lere çıkarak 2006 ve 2009 hedeflerini geçersiz kılmıştır. Aynı şekilde, yüzde 10,4 olarak 
öngörülen işsizlik oranı da TÜİK'in rakamlanyla yüzde 11,5'le şimdiden geçersiz duruma gelmiştir. 

Görüldüğü gibi, Dokuzuncu Kalkınma Planı dinamik bir şekilde hazırlanmayarak mayıs ayın
dan beri iç ve dış piyasalarda meydana gelen sıcak gelişmeler, dalgalanmalar ve ekonomik faaliyet
ler dikkate alınmamıştır. Planın stratejisine bakıldığında, yedi yıl boyunca izlenecek makroekonomik 
göstergelerin, IMF programında dayatılan politikalann yerleştirilmesinden ibaret olduğu görülecek
tir. Yani, plan dönemi boyunca bir gün IMF'yle yollar aynlsa bile IMF politikalannm ruhu planın 
makroekonomik politikalarına sindirilmiş durumda, enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur 
politikasının sürdürüleceği, sıkı maliye ve para politikalannm devam edeceği gösterilmektedir. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 1980'lerden bu yana ruhen ve formel olarak uygulanan IMF 
ve Dünya Bankası yapısal uyum politikalanyla büyük ölçüde kan kaybeden ulusal kalkınma planımız, 
Dokuzuncu Planla birlikte tamamen Avrupa Birliğinin iradesine teslim edilmektedir; yani, AB'ci bir 
plan ortaya çıkmaktadır. 1947 Türkiye İktisat Kalkınma Planıyla dış kaynaklardan, Marshall Planın
dan yararlanma uğruna yan güdümlü planlama anlayışından, Dokuzuncu Kalkınma Planıyla, Avrupa 
Birliği finansman imkânlanndan yararlanma adına tam güdümlü planlamaya geçilmektedir. 

Genel olarak ulusal planlama faaliyeti, özelde Devlet Planlama Teşkilatının ekonomi 
yönetimindeki etkinliği giderek azalmaktadır. Piyasalar, kalkınma planlamasıyla ilgili haberlerden 
çok Standart and Poors, Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşlannın notlanyla IMF stand-by 
anlaşmalanna önem verir duruma gelmiştir; yani, piyasaları oluşturan aktörler, artık, planlama ol-
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gusu ve kurumuna çok fazla itibar etmemektedir. Sosyoekonomik yapının gidişatını ve piyasaları 
etkileyecek ulusal iktisat politikalarını belirleyen güç, ulusal siyasî irade, planlama ve DPT gibi 
kurumlar değil, uluslararası sermayenin güçlü aktörleri olmuştur. 

Bu Plan, bir ülkenin kalkınma planı gibi değil, stratejik plan formatına uygun şekilde hazırlan
mış izlenimini vermektedir. Planın öncelikleri ve kaynakları açık ve net bir şekilde gösterilmemiş
tir. Eğitim, sağlık, gelir dağılımı, yoksulluk ve bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi konusun
dan söz edilmesine karşın, bunların hangi maliyet yapısıyla, hangi kaynaklarla nasıl yapılacağı 
konusunda planlamada bir yer bulamamıştır. 

Ekonomimizin en büyük sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. TÜİK'in rakamlarına göre, 
işsizlik oranı, mayıs ayında, 2006'da, yüzde 11,5'le, gerçek işsizlik yüzde 26, nitelikli işsizlik oranı 
ise yüzde 29'lara tırmanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, Dokuzuncu Kalkınma Planının temel 
parametresinin istihdam olması gerekmektedir; ancak, istihdamın nasıl ve ne şekilde çözüleceğine 
ilişkin açık ve net politika hedefleri belirtilmemiştir. 

Ekonominin büyümesi revizyonlara bağlı olarak artırılırken, ithalatın azaltılması öngörülmek
tedir. Bu, bir yerde, tezat teşkil etmektedir; çünkü, mevcut büyüme, ithalata bağlı istihdam yarat
mayan bir büyüme modelidir. Bugün ihracatın yüzde 70'leri ithal edilen ara mallara dayanmaktadır. 
İthalatın azalması demek ihracatın azalması, ihracatın azalması demek ise büyümenin küçülmesi 
demektir. O halde, istihdam yaratan büyüme modeli benimsenmelidir. Bunun için, hızlı ve yüksek 
oranlı sürdürülebilir bir büyüme, ithal ikamesine dayalı üretim politikası ve özel istihdam 
politikaları geliştirilmelidir. Ancak, Kalkınma Planında ithal ikamesine yönelik bir üretim modeline 
rastlanılmamıştır. İstihdamdaki artış oranı yüksek dış açığın devam ettiği bir ortamı da açıklayacak 
tek değişken, toplam faktör verimliliğindeki artış olarak görülmektedir. Bu ise, gerçekçi değildir. 
Planda hangi sektör ve alt sektörlerin toplam faktör verimliliğindeki artış yoluyla bu istihdam ar
tışını ortaya koyması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; cari açığın nasıl finanse edileceği Planda açık değildir. 
Kalkınma Planına dayalı olarak hazırlanan orta vadeli planda, 2007 yılında gayri safî millî hâsılanın 
yüzde 8'ine dayanan cari açığın aynen sürdürüleceği ve bugün 28 milyar dolara ulaşan cari açığın 
2007-2009 döneminde 35 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülmüştür. 

YTL'nin dolar karşısında 1,400'ün altında kalacağı, giderek yükselen cari açığın finansmanın
da dışborç bulanabileceği varsayımından hareket edilmektedir. Oysa, yaşanan ekonomik dalgalan
malara paralel olarak, bir yandan yabancı sermayenin yurt dışına çıkması, öte yandan döviz 
kurunun daha fazla yükselmemesi için bir para politikası önlemi olarak faizlerin artırılması, dış-
borçlann artmasına yansıyacaktır. Bu koşullarda, cari açığın finansmanında sorun yaşanabilir. Ay
rıca, cari açığın finansmanının kalitesi konusunda, yani kısa vadeli ya da doğrudan uzun vadeli 
borçlanma finansmanı şeklinde neler olacağı planlamada yer almamaktadır. 

Planda, Avrupa Birliği üyelerinin çok üzerinde seyreden cari açığın önümüzdeki süreçte 
düşeceği varsayıldığı gibi, finansman konusunda herhangi bir çözüm önerisi getirilmemiştir. İt
halatın ihracata oranının giderek büyümesi, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün giderek zayıf
ladığını göstermektedir. Reel sektöre ve KOBİ'lere kredi veren bankaların yabancı sermayenin eline 
geçmesi, üretim ve istihdam yapımız için bir risk oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; rekabet gücü açısından sabit sermaye yatırımlarının artırıl
ması kadar önemli olan alan kamu maliyesidir. Borçlanma gereğinin aşağıya çekilmesi, reel faiz 
oranlarının düşürülmesi ve faiz dışı fazla verilmesi, elbette ki, ekonomik politikanın vazgeçilmez 
parçasını oluşturacaktır. Ancak, makroekonomik istikrarın yanı sıra, büyümenin kaynaklarına inen, 
sektörel önceliklerini doğru tayin eden, verimlilik ve katmadeğer artışı sağlayan orta vadeli bir 
sanayi stratejisinin geliştirilmesi ihtiyacı karşımızda durmaktadır. 
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Türkiye, hangi sektörlerde rekabet üstünlüğüne sahiptir, nasıl bir sektörel öncelik belirleyecek
tir; bu soruların cevaplandırılması gerekmektedir. 

Mevcut sistemde çok kapsamlı bir değişiklik olmaksızın, sanayinin rekabet gücünün çok fazla 
artırılması mümkün değildir. Ekonomik sistemimizi bir bütün olarak yeniden tasarlayamazsak, her
hangi bir sektörümüzün uluslararası alanda rekabetçi olması, hele bu rekabetin sürdürülebilir olması 
beklenemez. Bu bağlamda, AB'nin Lizbon stratejisi kapsamında 2010 yılında dünyanın en rekabet
çi ekonomisi olmayı kendisine hedef seçtiğini hatırlamak gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tarım sektörü rekabet gücünü kaybetmiştir. Tarım sek
törünün verimliliği ve rekabet gücüne kavuşturulması önümüzdeki Avrupa Birliği sürecinde kritik 
önem taşımaktadır. Tarımda rekabet halinde bulunduğumuz ülkelerde yoğun teknoloji ve yoğun 
sübvansiyonel destekler yapılırken, ülkemizde baskı yapılarak tarımsal destek ve sübvansiyonların 
en aşağı düzeyde tutulması tarımımızın rekabetçi yapısını zedelemekte, Türk tarımı, kendine 
rekabetçi olan ülkelerin tarımıyla rekabet edemez duruma gelmiştir. 

Gelir dağılımının iyileştirilmesi en başta ciddî bir vergi reformu gerektirmektedir; ancak, ver
gi sistemimizin dolaylı vergilerden doğrudan vergilere doğru yönlendirileceği, servet vergisinin 
kuvvetlendirileceği hep lafta kalmıştır; çünkü, yapılan uygulamalar, maliye politikası tedbirleri ve 
para politikası tedbirleriyle maalesef, vergi sistemimiz daha fazla dolaylı vergilere kaymaktadır; 
çünkü, AKP iktidara geldiğinde yüzde 66'yla aldığı dolaylı vergilerin oranı bugün yüzde 73'lere 
çıkarılmıştır. Son yapılan Stopaj Vergisinin kaldırılması, Kurumlar Vergisi oranının indirilmesi 
sonucunda 7 katrilyon liraya yakın bir vasıtasız vergi, vasıtalı vergilere kaydırılmak suretiyle dar-
gelirlilerden, çalışanlardan, emeklilerden, yoksulların harcamaları üzerinden daha fazla vergi 
alınacağı ve vergi sisteminin yapısının tamamen dargelirlilerin sırtına bindirileceği doğrudur. 

Yine, bu Kalkınma Planında bölgelerarası gelir dağılımını düzeltecek, bölgelerarası dengesiz
likleri ortadan kaldırılacak hedefler gösterilmemiştir. Bunun tam aksine, özellikle 5084 sayılı Teş
vik Kanunuyla, bölgelerarası dengesizlikler iyice artmıştır ve artmaya devam edecektir. 

Bu da yetmiyormuş gibi, en son geçen hafta çıkardığımız Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım 
Ajansı kurulması kanunuyla da yabancı sermaye yatırımlarının da tamamen batı bölgelerine 
yapılacağı aşikardır. Bu durumda, bir yandan yabancı sermayenin, bir yandan yerli sermayenin, yer
li teşviklerin batı bölgelerinde sürekli yatırım yapması, bölgelerarası gelir dağılımının iyice açıl
masına, makasın iyice açılmasına neden olacak, bu da eşitsizliklere mahal verecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kalkınma planlan elbette önemlidir. Önemli olan, bu kal
kınma planlannm yaşama geçirilmesidir; çünkü, kalkınma planları bir toplumun ekonomik, sosyal 
ve kültürel yapısını değiştiren, dönüştüren planlardır. Eğer, bu planlar sadece kâğıt üzerinde kalır
sa, hiçbir anlamı yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koçyiğit, ben size ek süre vermiştim; ama, 1 dakikalık süre vereyim konuş

manızı tamamlamanız için. 
Buyurun. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Bunlann orta vadeli planlarla desteklenip, yaşama geçiril

mesi gerekmektedir. 
Bu bakımdan, bugün tartışmakta olduğumuz Dokuzuncu Yedi Yıllık Kalkınma Planının tüm 

ulusumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Yüce Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koçyiğit. 
Anavatan Grubu adına ikinci konuşmacı, Kars Milletvekili Selami Yiğit. 
Sayın Yiğit, buyurun. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
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ANAVATAN PARTÎSİ GRUBU ADINA SELAMÎ YİĞİT (Kars) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşmekte olduğumuz Dokuzuncu Yedi Yıllık Kalkınma Planı hakkında Anavatan 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle şunu belirtmeliyim, Kalkınma Planlannm Yürürlüğe Kon
ması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, kalkınma planlannm komis
yonlarda en çok yirmi gün içinde görüşülüp tartışılıp karara bağlanmasını öngörmektedir. Oysa, 
görüşmekte olduğumuz ve Avrupa Birliği hedeflerine göre dizayn edilen ve yedi yıllık süreyi kap
sayan bu doküman, Plan ve Bütçe Komisyonunda sadece iki gün tartışılabilmiştir. 

Avrupa Birliği proje kriterlerine uyum sağlamak açısından, beş yıl yerine yedi yıllık bir süreyi 
kapsayacak bir biçimde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının ana ekseni, 2014 yılında Tür
kiye'nin Avrupa Birliğine tam üye olacağı beklentisi üzerine oturtulmuştur. Dokuzuncu Kalkınma 
Planının bir başka dikkat çekici yönü de, çözüm önerileri ve programlan getirmek yerine, sadece 
sorunlan ve hedefleri ortaya koymasıdır. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan hedefler ger
çekçi değildir. Dokuzuncu Kalkınma Planına dayalı olarak hazırlanan orta vadeli programda, 1 
Amerikan Dolan, 2006 yılında 1,450 YTL, 2009 yılında 1,478 YTL olarak öngörülmüştür. 
Günümüzde 1,600 YTL'yi aşan dolann durumunu göz önünde bulundurursak, Planın hiç de gerçek
çi olmadığı görülmektedir. Cari açığın, 2006 sonu için 27,8 milyar dolar, 2009'da 34,4 milyar dolar 
olacağı öngörülmektedir. Oysa, şimdiden cari açık 28 milyar dolar seviyesindedir. Bu cari açık 
oranlanyla, Türkiye'nin kesintisiz ve bir büyüme trendi içinde olması mümkün değildir. Türkiye'yle 
birlikte, 5 Avrupa Birliği ülkesi, yüzde 5'in üzerinde cari açık vermektedir; ancak, bu ülkeler, büyük 
ölçekli yardımlar ve yatırımcı yabancı sermayeyi çekerek açıklarını önemli ölçüde kapatmaktadır
lar. Oysa, Türkiye, Avrupa Birliği standardını yakalamak istiyorsa, en az beş yıl süreyle istikrarlı bir 
büyüme süreci geçirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Amerikan Dolannı 1,450 YTL olarak hedefleyen Hükümet, büyük öl
çekli cari açığın finansmanının düşük kurla finanse edileceği ve sürekli dışborç bulunabileceği var
sayımıyla hareket etmektedir. Cari açık açısından Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında İzlanda, Bul
garistan, Portekiz, Romanya ve Macaristan'la birlikte en kötü 7 ülke arasında yer almaktadır. Oysa, 
Avrupa Birliği ülkelerinde cari açığın millî gelire oranının yüzde 3'leri geçmemesi bir kuraldır. 

Dokuzuncu Yedi Yıllık Kalkınma Planında önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel ekonomide 
hiçbir dengesizliğin yaşanmayacağı varsayımından hareket edilmiştir. Oysaki, uluslararası 
piyasalardaki dalgalanmalar daha şimdiden Planın hedeflerini altüst etmiştir. Cari açığın millî gelire 
oranının yükseldiği dönemler kriz dönemleridir. 1992 ve 2000 yıllannda cari açık yüksek olmuştur 
ve ardından ağır ekonomik krizler gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işsizlik oranlan Türkiye'nin sağlıklı büyümediğini ortaya 
koymaktadır. Bu yılın verilerine göre işsizlik oranı yüzde 11,5'ten yüzde 11,8'e çıkmıştır. Tanm çök
müştür ve kırsal alandan kentlere her yıl 1 000 000 kişi iş bulma umuduyla göç etmektedir. Son bir 
yılda Türkiye'de kırdan kente 1 028 000 kişi göç etmiştir. Buna ek olarak kentlerdeki iş talebini de 
dikkate alırsak, her yıl 1,5 milyon kişiye iş bulmak zorundayız. Hükümetler 15-65 yaş arası insan-
lanmıza iş olanaklan sağlamaya dönük zeminleri hazırlamak zorundadır. Türkiye'de üniversite 
mezunlannın yüzde 30'u işsizdir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da işsizlik oranı yüzde 40'lara çık
mıştır. İstihdam düzeyindeki vergi yükü yüzde 40'lann üzerine çıkmış, kayıtdışılık artmıştır. Tanm-
daki çözülme ve eksik istihdamla birlikte Türkiye'de gerçek işsizlik oranı yüzde 15,7 mertebesin
dedir. Bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki işsizlik oranlarının Türkiye'yle benzerlik göstermesi bizi 
yanıltmamalıdır. Unutmamalıyız ki, Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına düşen millî gelir bizden 
en az 5 kat fazladır. 
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İstihdam sorunlarının çözümüne dönük olarak 2009 yılma kadar Planda hiçbir hedefin ol

madığı, Planda yer alan Orta Vadeli Program şemasında kendini göstermektedir. Ayrıca, Hükümet, 
üçbuçuk yılı aşkın icraat döneminde işsizlikle ilgili hiçbir somut çözüm önerisi getirmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Plan Taslağında, 2013 yılı için 
öngörülen kişi başına düşen yıllık gelir 8 000 dolar iken, Yüksek Planlama Kurulundan çıkan tas
lakta bu rakam 10 100 dolara çıkarılmıştır. Oysa, Dünya Bankası tarafından yayımlanan 2006 yılı 
ekonomik verileri raporu sonuçlarına göre, yapısal reformları gerçekleştirmek kaydıyla, Türkiye'de 
2005-2015 yılında kişi başına düşen yıllık gelir ancak 6 000 dolar seviyesinde olacaktır. Bu hususu 
Sayın Koçyiğit de ayrıca belirtti. 

Değerli milletvekilleri, aynı biçimde, Yüksek Planlama Kurulunda, önümüzdeki yedi yıllık 
süreye ilişkin ithalat ve ihracat hedefleriyle oynanmıştır. Yine, Dünya Bankasının 2006 ekonomik 
göstergelerine ilişkin raporuna göre, Türkiye, gelir dağılımındaki adaletsizlik açısından performan
sı en kötü ülkeler arasında yer almaktadır. Rapora göre ülkemizde nüfusun en zengin yüzde 10'u ile 
nüfusun en yoksul yüzde 10'u arasında 17 kat fark bulunmaktadır. Günde 2 doların altında bir gelir
le yaşayan nüfus oranı yüzde 10,3'ten yüzde 18'e kadar çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca ülkemiz, 25 Avrupa Birliği ülkesi içinde bölgesel eşitsizliklerin de 
en fazla olduğu ülke konumundadır. Avrupa Birliği 2007-2013 malî bütçe döneminde aday ülkelere 
proje bazında destek vermek üzere 15 milyar euroluk bir kaynak ayırmıştır. Bu bütçe üzerinde henüz 
bir uzlaşma sağlanamamasına karşın, kaynaktan azamî ölçüde pay alabilmek kaygısı, geçmiş dönem
lerde zaten hayata geçirilemeyen plan anlayışlarında köklü bir değişikliği zorunlu kılmıştır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planının 2006 yılı itibariyle ertelenmesi, 2007 yılıyla birlikte yedi yıllık 
bir sürece dayandırılması da Avrupa Birliğinin proje kriterlerine uyum sağlayabilme kaygılarını 
önplana çıkarmaktadır. 

Anayasamızın 166 ncı maddesi çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özel
likle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, ülke kaynak
larının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli bir şekilde kullanılmasını planlama görevini 
devlet adına üstlenen Devlet Planlama Teşkilatının işlevini yeniden tartışılır hale getirmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatının işlevini yeniden tartışılır hale getirmiştir. Devlet Planlama Teş
kilatı, bu süreçte kalkınma planlaması yapan bir kuruluş olmaktan çıkarak, Avrupa Birliği standart
larında proje havuzu sistemini devreye sokan bir kuruluş olma sürecine girmiştir. Bölgesel kalkın
ma ajansları kurulmasına ilişkin yasanın uygulamaya başlamasıyla birlikte Devlet Planlama Teş
kilatı, Anayasada belirtilen işlevlerinden daha da uzaklaşacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin uyguladığı maliye ve vergi politikalarıyla, yüzde 66 oranın
daki dolaylı vergilerin payı 6 puan artarak yüzde 72'ye çıkmıştır. KDV, Özel Tüketim Vergisi ve 
Özel İletişim Vergisi gibi dolaylı vergilerin payı da yüzde 72-73 mertebesine çıkmıştır. 

Türkiye'de kişi başına düşen millî gelir, Avrupa Birliğinin beşte l'i ve kişi başına tüketicilerin 
ödediği reel vergi, Avrupa Birliği ülkelerindeki vergilerin 3-4 katıdır. 

Sanayinin gelişmesinde çok önemli bir faktör olan elektrik, akaryakıt, doğalgaz gibi temel gir
dilerden alınan vergilerin çok yüksek olmasının yanı sıra, istihdam üzerindeki vergi yükü de yüzde 
42'ye çıkmıştır. 

Daha önce belirttiğim üzere, cari açık açısından Türkiye, Avrupa ülkeleri olan İzlanda, Bul
garistan, Portekiz, Romanya ve Macaristan ile birlikte cari açığın en yüksek olduğu 7 ülke arasın
da yer almaktadır. 

2005 yılı sonu itibariyle ihracatımız 7 milyar doların üzerine çıkmış; ancak, ithalat da 115 mil
yar dolarla rekor kırmıştır. 2005 yılı sonunda 23 milyar dolan geçen cari açık, 2006 yılında 28 mil
yar dolara yaklaşmıştır. Cari açığın millî gelire oranı yüzde 8'leri bulmuştur. Planda, Avrupa Birliği 
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üyelerinin çok üzerinde seyreden cari açığın önümüzdeki süreçte düşeceği varsayıldığı gibi, finans
manı konusunda da herhangi bir çözüm önerisi getirilmemiştir. 

İthalatın ihracata oranının büyümesi, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün giderek zayıf
ladığını göstermektedir. Büyüme olduğu dönemlerde, böyle ihracata yönelik dönemlerde bile, ih
racata yönelik tekstil, turizm gibi sektörlerde baş gösteren sıkıntı, sanayinin rekabet gücünün artırıl
ması için, ekonomik sistemin bir bütün olarak yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye, sermaye ve emek kullanımı yanı sıra, teknolojik değişim sonucu verimlilik artışına 
ayarlı, verimlilik ve istihdam sağlamaya dönük, sürdürülebilir bir büyüme sağlayacak, zengin kuzey 
ülkelerinin tarım sübvansiyonlarından etkilenen, uluslararası pazar fiyatları, Çin ve Hindistan'ın 
ucuz emek gücü karşısında rekabet edebilecek küresel bir stratejiyi kurmak zorundadır. Planda, 
maalesef, bu öğeler muğlak bırakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, savunma sanayii, Türkiye için önceliği olan, ülke güvenliğini doğrudan 
ilgilendiren bir sektördür. Türkiye, ulusal güvenliği sağlamanın yanında, bölgesel bir istikrar unsuru 
olmak istiyorsa, savunma sanayiini ekonomik olarak güçlendirmeli ve rekabet edilebilir bir yapıya 
kavuşturmalıdır. Türkiye'nin bölgesel bir güç olma potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik 
olarak planda herhangi bir vizyon ortaya konulmaması düşündürücüdür. 

Değerli milletvekilleri, enerji sektörü, Türkiye'nin Orta Asya ve Ortadoğu enerji kaynaklarının 
kavşak noktasında bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip bir sektördür. Sanayi sektörünün 
rekabet gücünü de doğrudan etkileyecek olan enerji alanında alternatif kaynaklara yönelme, ucuz, 
güvenli ve sürekli kaynaklar yaratma zorunluluğu vardır. Tarım sektörünün verimliliği ve rekabet 
gücüne kavuşturulması, önümüzdeki Avrupa Birliği sürecinde kritik bir önem taşımaktadır. 

Avrupa ülkelerinde tarımsal üretimin yüzde 65'i hayvansal, yüzde 35'i bitkisel üretime dayan
maktadır. Türkiye'de ise bu oran tam tersidir. Avrupa Birliği politikaları çerçevesinde destekleme 
politikalarından yoksun kalan tarım kesiminde çözülme başlamıştır. Bu çözülme, kentlere göç ve iş
sizliği etkileyen bir unsurdur. Tarıma yeniden rekabet gücü kazandırmak ve verimliliği sağlamak 
için teşvik politikaları yeniden gözden geçirilerek gönüllü arazi birleştirmeleri yapılmalı, tarımsal 
sanayi geliştirilmeli, ürün planlaması yapılmalı, hayvancılığı geliştirecek projelere öncelik veril
meli, teknolojik destek sağlanmalı, doğrudan gelir desteği ürün planlamasıyla birlikte ailesel bazda 
yeniden değerlendirilmeli, tarımsal ürünlerin ihracatına yönelik tarım, yatırım ve teşvik politikaları 
hayata geçirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, eğitim sisteminin, bu yapısıyla sanayinin gereksinmelerine 
yanıt vermesi mümkün değildir. Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim sistemi içerisinde meslekî ve tek-
nikeğitimin oranı yüzde 75'tir. Türkiye'de ise, eğitim sisteminde, Avrupa Birliği ülkelerindeki sis
temin tam tersi bir piramit oluşturulmuş, üniversiteye endeksli bir ortaöğretim sistemi kurgulanmış
tır. Bu çarpık sistemin sonunda, her yıl, hiçbir meslekî formasyonu olmayan 1,5 milyon genç üniver
site kapısında zorlanmakta, bunlardan ancak yüzde 20'si yükseköğrenim şansı elde etmektedir. 
Eğitim sisteminde Avrupa Birliği standartlarında niteliği yükseltecek, sanayinin ihtiyaç duyduğu 
eleman ihtiyacını karşılayacak radikal değişikliklere gidilmesi ertelenemeyecek acil bir ihtiyaçtır. 

Yüzde 60'lara varan kayıtdışı ekonomi, yıllık 1,5 milyar dolara yaklaşan kaçakçılık, kamu 
yatınmlarmdaki azalma, özelleştirmelerde ortaya çıkan sorunlar ve sağlık sektöründeki yaşananlar 
köklü değişiklikleri gerekli kılmaktadır. 

Ülkemiz, Dokuzuncu Kalkınma Planının uygulanacağı yedi yıllık süreçte ciddî bir yol ayrımın-
dadır. Uluslararası piyasalarla rekabet edebilecek istikrarlı bir ekonomik yapının oluşturulması ve 
Avrupa Birliği standartlarının yakalanabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi ve tanm 
sektörlerinin rekabet gücüne kavuşturulması, ihracata dönük bir yatırım programı ile kesintisiz 
büyümenin gerçekleştirilmesi, vergi adaletinin sağlanması, istihdam sorunun çözümlenmesi, gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, finans sektörünün üretici kesimleri ve yatırımları destek-
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leyecek niteliğe kavuşturulması, işgücü piyasalarının iyileştirilmesi ve emeğin niteliğinin artırıl
ması, her alanda teknolojik yenilenme sağlanması için gerçekçi ve akılcı bir vizyonla yeni bir prog
rama ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu Planın tüm eksikliklerine rağmen ülkemize yararlar getirmesini 
diliyor, Yüce Meclisin üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yiğit, teşekkür ediyorum. 
AK Parti Grubu adına Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu. 
Sayın Baştopçu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 1214 sıra sayılı 2007-2013 dönemine ait olacak Dokuzuncu Kalkınma Planı görüşmeleri 
kapsamında, AK Parti Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle de, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok genel bir değerlendirme yapıp, eski beş yıllık kalkın
ma planlarıyla karşılaştırdığımızda, bu Planın, AK Parti Hükümetimiz tarafından, farklı bir anlayış 
ve yapıda hazırlandığını görüyoruz. Hepimizin bildiği gibi, bundan önceki kalkınma planları, ör
neğin, tarım, sanayi, sağlık, eğitim hizmetleri gibi anabaşlıklar altında uygulaması ayrıntılı bir şekil
de açıklanmış, birkaç yüz sayfalık planlardı. Dokuzuncu Plana baktığımızda ise, ayrıntısı olmayan, 
ama, kendi içindeki tutarlılığıyla, dinamik bir yapıda, dünya gerçekleriyle örtüşmüş, kısa, öz, 100 
sayfalık bir plan görüyoruz. 

Bu Hükümet döneminde yapılacak işlerle ilgili olarak, temel felsefe, hep daha çok katılımın sağ
landığı, demokratik, gerçekçi, toplumsal talepleri önplanda tutan, ortak akılla çözüm üreten bir yapı 
olmuştur. Bu nedenledir ki, Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlanırken, bütün kamu kurum ve kuruluş
ları ile özel kesim, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, kısacası, tüm ilgililer çalışmaların içinde ol
muşlar, Devlet Planlama Teşkilatımızın eşgüdümünde, 57 ihtisas komisyonunda 2 252 kişi görev yap
mıştır. Bütün amaç, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, kalkınmanın sağlanması ve in
sanımızın refahının artırılması, sürdürülebilir kalkınma ve gelişmiş ülkeler düzeyine gelinmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Planın temel niteliği, istikrar içinde büyüyen, gelirini 
daha adil paylaşan, dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, Avrupa Bir
liğine üyelik için uyum sürecim tamamlamış bir Türkiye modelidir. 

Dünyamızda hemen hemen bütün ülkelerin kalkınma planları vardır. Gazeteci arkadaş Karadeniz 
yöresinde röportajlar yaparken köyün birinde yaşlı bir nineye şöyle bir soru sormuş: "Nine, diyorlar ki: 
'Karadeniz'de her evde bir Temel vardır.' Bu doğru mudur?" Nine cevap veriyor: "Tabiî doğrudur 
uşağım, hiç temelsiz ev olur mu?!" Evet, bütün ülkelerin bu şekilde kalkınma planlan da vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'deki planlı kalkınma tarihî sürecine kısaca bir göz 
atacak olursak, 1929 dünya büyük ekonomik krizinden sonra, gerçekçi bir yaklaşımla, genç cum-
huriyetimizdeki ekonomik sorunları çözmek için, ülkemizdeki ilk sanayi ve kalkınma planı, 1933 
ve 1937 yıllan arasında cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde uygulan
mış, çok büyük yeni kuruluşlarla, ortalama yüzde 7, yüzde 8 büyüme oranları sağlanmıştır. Ne 
tesadüftür ki, aynı, AK Parti Hükümetimizin son üç yılda sağladığı yüzde 7,8'lik büyüme gibi. 

1963-1980 yıllannı kapsayan planlar ithal ikameli olup, bir yerde içe kapanık, "kendi 
tüketimimizi kendimiz üreteceğiz" temel yapısındadır. 

1980 sonrası planlarda ihracata yönelik sanayileşme ana hedef olmuş. 
Bugüne baktığımızda ise, bu Planda, makro dengeler gözetilerek öncelikleri belirleyen açık, 

şeffaf, net, sorgulanabilir, hesap sorulabilir, hem kamu hem de toplumun bütün kesimleri için hedef 
birlikteliğini sağlayan stratejik amaçlar belirlenmiştir. 
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Bu bağlamdaki gelişme eksenleri de şunlar olmaktadır: Rekabet gücünün artırılması, istih

damın artınlması, beşerî gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmelerin 
sağlanımı, kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artınlması. 

İletişimin saniyelerle sağlandığı kocaman bir köy olmuş dünyamızda para kazanmak giderek 
zorlaşmaktadır. Sımrlann hemen hemen yok olduğu bir ortamda eğer rakiplerinizle rekabet edecek 
gücünüz ve üretiminiz yoksa, sizi hep zor günler bekleyecektir. Artık, rakipleriniz kendi ülkeniz-
dekiler değil, sizin için yanşıp rekabet edeceğiniz diğer ülkelerdeki rakiplerinizdir. Kaliteli malı 
ucuza üretebildiğiniz sürece ayakta kalabilirsiniz. Bu iş, aynen bisiklete binip yol almaya benzer ki, 
bisiklette devamlı pedal basmak zorundasınızdır, pedal basmazsanız düşersiniz. 

Bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de istihdam ve işsizliğe çare aranmaktadır. Nüfusumuz 
artmaktadır. Her yıl yaklaşık 1 000 000 kişiye iş bulunmakta ve de tanmdan aynlan nüfus iş bek
lemektedir. En gerçekçi yaklaşımla şu anda 10,3 olan işsizlik oranı, 2013 yılında yüzde 7,7 olacak 
şekilde hedeflenmiştir. 

Burada hemen belirtmek isterim ki, hiçbir planda hedef yüzde 0 işsizlik olmamıştır; çünkü, bu, 
hiçbir zaman gerçekçi olamaz. 

Eğitim ve öğretimi iyi planlayarak, her alanda ihtiyaç duyulan insangücünü hem nitel hem de 
nicel olarak oluşturmak zorundayız. Bu planlamalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle sağlanacaktır. 
İşsizlik ve kayıtdışı ekonomi bu ülkede yaşayan hepimizin sorunudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kırsal alanda tanm dışı yeni istihdam alanlan oluşturmak için 
turizm, elsanatlan, ambalaj ve paketleme, yöreye özgü ürünlerin marka haline getirilmesi, öncelikler 
olacaktır. Bu konudan olarak, kırsal kalkınma kurumu kurulması çalışmaları devam etmektedir. 

Aktif işçi ve işgücü sağlama politikalan ile özellikle belirli meslek gruplannda nitelikli eleman 
yetiştirmek kentlerde sağlandığında, büyük metropollere göç ve oralarda oluşan sorunlar en aza in-
dirgenecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Planın bölgesel gelişime yaklaşımı, eskilerden farklı 
olarak, kalkınmanın aşağıdan yukanya doğru oluşmasıdır. Ülke coğrafyasının tümünü kapsayacak 
şekilde yapılan bu değerlendirmeler, hem bölgesel gelişme ve hem de yerel kalkınmada önemli bir 
adım olan yöredeki halkın ve kurumlann liderlik ve inisiyatiflerini ortaya çıkaracaktır. 

Bu dönemde yasasını çıkardığımız yeni ve özgün kurumlar olan kalkınma ajanslan, Devlet 
Planlama Teşkilatımız ve yerelle birlikte aktif olarak çalışacak, böylelikle, ülkemizin kalkınmasın
da öncü kuruluşlar olacaktır. Kalkınma ajanslannın, katılıma ve diyaloga açık, kapsama alanındaki 
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlanndan oluşan, bütün yerel aktörleri bir araya 
getiren yapısıyla, yerel düzeyde çok önemli ve başaralı bir yönetişim sergileyeceklerini ummak
tayız, beklemekteyiz. 

Yerel potansiyellere ivme kazandırarak, bütün yerel aktörlerin projelere katılıp sahiplenme ve 
uygulanma süreçlerinde birlikte olmalan bu ajanslar kanalıyla gerçekleşecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, geçmişte bölgesel gelişmelerdeki durağanlığın 
sebebi, her bölgenin kendisine özgü bir kurumsal yapısının ve özel kaynaklannm olmayışıydı. Kalkın
ma ajanslanyla, bölgelerdeki kurumsal yapılar devreye girerek, özellikle az gelişmiş yörelerimizdeki 
uzman teknik personel yetersizliği giderilecek, çok az olan proje üretim kapasiteleri artınlacak ve böl
gesel kalkınma için stratejik önceliklerde kullandınlan kaynaklar harekete geçirilecektir. 

Burada sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer önemli konu da, geçenlerde Genel Kurulumuzda 
kabul edilen Türkiye Yatınm Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Kanun Tasansıdır. Çok yaygın 
tanımıyla, küreselleşip kocaman bir köy haline gelen dünyamız ekonomisinde, artık, ülke 
ekonomilerinin ulusal kaynaklannı harekete geçirip özel sektör öncülüğünde sürdürülebilir 
büyümelerini gerçekleştirmeleri yalnız başına yeterli olmayıp, yabancı sermaye ve yatınm kaynak-
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lanndan en çok yarar sağlamayı kesin bir zorunluluk haline getirmiştir. Borç yükünü artırmadan dış-
kaynak sağlayıp istihdam yaratarak işsizliğe çare oluşturan, dışsatım olanağı ve vergi geliri artışı sağ
layan, ileri teknoloji ve modern işletmecilik modelleri getiren yabancı yatırımların gerekli koşullan 
sağlayarak doğrudan cezbedilmesi, ulusal ekonomi politikalarında artık temel strateji haline gelmiştir. 

Bu stratejiyi sağlamanın koşulu, belirli bir kurumsal yapı ve kapasiteyle yürütülmesi gerekli 
yatınm destek ve tanıtım faaliyetleridir. AK Parti Hükümetimiz, bu tasanyla -yeni yaklaşımıyla- ül
kemizde, yerli ve yabancı yatmmcılara, yatmm süreci ve yatınm sonrası gereksinim duydukları her 
konuda bilgilendirme, yönlendirme, destek ve yardımcı olmalanna olanak sağlayacaktır. 

Ajans, idarî ve malî özerkliği olan bir yapıda hızla karar alıp hizmet sunabilen, değişen koşul
lara hemen uyum sağlayabilen, özel sektör anlayış ve yaklaşımıyla çalışan, Başbakanlıkla ilgili, 
ulusal düzeyde yatıran destek ve stratejisi belirleyip uygulayacak olan bir kamu tüzelkişiliğidir. 
Ajans, kalkınma ajanslan ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacaktır. Sayın Başbakan 
tarafından belirlenen ve bakanlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu ajansın 
omurgası olup, yatınm destek ve tanıtım stratejisi konusunda öneriler geliştirip, gerçekleştirilecek 
faaliyetlerle ilgili tavsiyeler bu kurul kanalıyla sağlanacaktır. Ülkemizde yatınm destek ve tanıtım 
faaliyetleri ile rekabet üzerindeki kurumsal kapasite boşluğu bu tasanyla doldurulmuş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan Avrupa Birliği tam üyelik 
müzakereleriyle ülkemizde yeni bir dönem başlamıştır. Bu süreç içinde ülkemizin ekonomik, sos
yal, kültürel ve siyasal yaşamında yeni gelişim ve dönüşümler yaşanırken; daha çok demokratikleş
me, daha çok yerelleşmeyle, çağdaş norm ve standartlara ulaşılarak, halkımızın yaşam kalitesi yük
seltilecektir. 

Hukuk devleti, demokrasi, insan haklan, sağlık, eğitim, sosyal güvenceler, tüketici haklan, 
çevrenin korunması ve kurumlarda yeniden yapılanma ve iyileştirmeler, toplam bir kalite anlayışı 
içinde insanımıza sunulacaktır. Bu süreç, toplumsal bazlı, şeffaf, katılımcı ve mutabakatlan sağlan
mış bir anlayışla gerçekleştirilecektir. 

Bu Plan döneminde, büyüme ve gayri safî yurtiçi hâsılanın, her ikisinin de yüzde 7 oranında 
artması beklenmektedir. Yine, bu Plan döneminde, sabit sermaye yatıranlarının, kamuda yüzde 9,4, 
özel sektörde ise, yüzde 8,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Planın en önemli enstrümanlanndan biri, plan izleme ve 
yönlendirme komitesidir. Bu komite, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşan Başkanlığında, ilgili 
bakanlıklaraı üst düzey yöneticilerinden oluşacaktır. Yılda en az bir kez toplanacak olan bu komite, 
Plan uygulamalannı değerlendirip, hedeflere ilişkin gelişmeleri izleyecek, programlama ve büt-
çelemelere yön verecek ve yıllık ilerleme raporlarını hazırlayarak Bakanlar Kuruluna sunacaktır. 
Devlet Planlama Müsteşarlığı eşgüdümünde kurumlararası her türlü işbirliği sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Değerli Devlet Bakanımızın çok özel bir şekilde açıkladığı 
ve aynntılara girerek açıkladığı Plan konusunda ben bu kadar konuşmak istiyorum ve sizlerle bu 
konulan anabaşlıklar halinde paylaşmış oldum. Konuşmamı burada tamamlamak isterken; 
Dokuzuncu Kalkınma Planımızın hazırlanmasında, başta Devlet Bakanlığımız ve Devlet Planlama 
Teşkilatımız olmak üzere, emeği geçip, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu Planın, ül
kemizin aydınlık yarınlaraıa bir ışık olarak gerçekleşmesini, ülkemize, insanımıza ve hepimize 
hayırlı, bereketli olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Baştopçu, teşekkür ediyorum. 
HALÎL TİRYAKİ (Kmkkale) - Niye bu kadar çok alkışladınız, ne oldu?! 
BAŞKAN - Evet, Sayın Baştopçu az zamanda çok şeyler söylediği için bu kadarla iktifa etti 

Sayın Tiryaki. 
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HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Yok, bir şey demiyorum Başkan. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Ben de buna alkış yaparım; gel koçum! 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, size de eksürenizi orantılı olarak verdim. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri, saygıyla 

selamlıyorum. 
Bugün, 2013 yılına kadar hedeflerimizi gösteren, ülkemiz için son derece önemli olan bir planı 

görüşüyoruz; ancak, sözlerime başlamadan önce, Türkiye için son derece anlamlı ve önemli olan bir 
planı görüşürken, şöyle, Meclis sıralarına bir bakıyorum. 2013 yılına kadar Türkiye'nin hangi nok
talara geleceğini gösterecek olan ve hepimizin heyecan duyması gereken, üzerinde görüşlerimizi 
açıklamamız gereken, tartışmamız gereken bir planla ilgili görüşmelerde, 30 kişiyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bunu görüşüyoruz. 

Şimdi, ben, 30 milletvekilinin burada olmasından şunu anlıyorum: Milletvekillerimiz de, bu Plana 
ciddî manada yaklaşmamışlar, bakmıyorlar. Bu Planı, kâğıt üzerinde kalacak olan, uygulanma imkânı 
ve şansı olmayan bir plan olarak görüyorlar ki, Meclis salonunda değil, dışanda, kulislerde vakit 
geçiriyorlar. Halbuki, bu Planı, burada, Meclis sıralanndaki milletvekillerimizin büyük bir heyecanla, 
büyük bir mutlulukla, 2013 yılında Türkiye'nin hangi noktalara geleceğini merakla bekleyen bir anlayış 
içerisinde olmalan gerekirken, şu Meclisin sıralan beni son derece müteessir etmiştir. Herhalde, Sayın 
Bakanımızın da benimle beraber aynı düşünceler içerisinde olduğunu tahmin ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir kere, bu Planın ciddî olmadığının en önemli işareti, Sayın Baş
bakanın bu Plana müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır. Şimdi, bakıyoruz, hedef, 2013 yılında 
kişi başına düşen gelirin 8 700 dolar olarak ortaya konulduğu bir plandan Sayın Başbakanın 
müdahalesiyle, bu rakam 10 099 dolara çıkarılmış! Keşke, Sayın Başbakanımızın talimatı 15 000 
dolar olsaydı! Ne kadar da güzel olurdu; kâğıda da, buraya da yazardık, 15 000 dolar 2013 yılı 
sonundaki hedefimiz, bütün millet de mutlu olurdu, memnun olurdu. 

Ancak, ben, bu 8 700 dolardan 10 000 dolara çıkarılırken Sayın Başbakanın hangi gerekçeler
le, hangi rakamlarla, hangi verilerle bunu yaptığını merak ediyorum. Ben, Sayın Bakanımızın, 
Sayın Abdüllatif Şener'in böyle bir yaklaşıma da nasıl anlayışlı davrandığını da merak ediyorum. 
Sayın Abdüllatif Şener gibi bir bakanımızın, en azından, bu noktada ciddî bir karşı koyma içerisin
de olması lazım gelirdi. 

Şimdi, son iki aydır, Türkiye'de, özellikle, döviz ve faizdeki yaşanan gelişmelerden sonra bu 
Planın, bence, hiçbir anlam ve önemi kalmamıştır, hiçbir anlam ve önemi kalmamıştır. Niye; çünkü, 
bu Plan hazırlanırken, mayıs ve haziran aylarında Türkiye'de olabilecek gelişmeleri dahi değerlen
diremeyen, öngöremeyen bir iktidarın 2013 yılı sonuna kadarki hedefleri, planları öngörmesinin 
mümkün olmadığı inancındayım. O nedenle, benim, özellikle bir tavsiyem var: Ne olur, bu Planının, 
son bir buçuk aydaki gelişmeler de göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi lazım geldiği 
inancındayım. Bunu nereden söylüyorum, bunu şunun için söylüyorum: 2013 yılı sonunda cari 
fiyatlarla, cari rakamlarla 1 ABD Dolan 1,45 seviyesinde, cari fiyatlarla. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, 2006 yılının haziran ayında, dolar fiyatının bu rakamlarda ol
duğu bir ülkede, 2013 yılı hedeflerinizi, siz, böyle koyarsanız yanlış yaparsınız. Niçin yanlış yapar
sınız, anlatayım. 

Şimdi, bu Planın içerisine, bu Planda, enflasyon oranının 2013 yılına kadar yüzde 25'ler 
seviyesinde olacağı söyleniyor. Yani, 2013 yılı sonuna kadarki ortalama enflasyonu toplarsak yüz
de 25'ler seviyesinde olacak. 
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Bir de 2006 yılındaki, bu seneki enflasyon, gerçekleşecek rakama da bakacak olursak, aşağı 
yukarı, Türkiye'deki enflasyon, bunlar gerçekleşirse, bu Plandaki gibi olursa yüzde 35. Peki, şimdi, 
ben buradan soruyorum: 2013 yılı sonuna kadar yüzde 35 oranında enflasyon rakamı ortaya koyan 
bir plan ve bunun neticesinde, cari fiyatlarla 1,45'ler seviyesindeki bir dolar kurunun gerçekçi 
olacağım söyleyen bir Allah'ın kulu çıkabilir mi; mümkün değil!.. Yani, o zaman şöyle bir durum 
ortaya çıkıyor, onu da hemen söyleyeyim: O zaman, çok aşırı bir değerlenmiş bir Türk parası olacak 
karşımızda yine, çok aşın değerlenmiş bir YTL olacak. 

Peki, çok aşırı değerlenmiş bir YTL'nin Türkiye'deki ekonomiye etkisi nasıl olacak; şimdi onu 
da tartışalım: Çok aşın değerlenmiş Türk parasının neticesinde, Türkiye'deki ihracatta ciddî sıkın
tılar olacak. Bunun karşılığında da, ithalatta, şimdi olduğu gibi, bu dönemde olduğu gibi, bir ithalat 
cenneti olan bir ülke konumunda olacağız. Şimdi, Türkiye'deki sıkıntıların, birbuçuk aydan beri or
taya çıkan gelişmelerin altında yatan sebeplerin başında, Türk parasının aşırı değerlenmiş olması 
yatmıyor muydu; elbette, aşırı değerlenmiş olması yatıyordu. İhracat ile ithalat arasındaki makasın 
açılmasının altındaki yatan sebep neydi; aşırı değerlenmiş Türk parasından dolayı, ihracatçıların ih
racat yapmakta sıkıntı çekmeleri, ithalatçıların da, ithalat ürünlerinin son derece ucuz olmasından 
dolayı, Türkiye'nin bir ithalat cenneti olmasıydı. Şimdi, ters taraftan ele alacak olursak, böyle bir or
tamda hedefiniz, 2013 yılı sonunda, cari açığı da yüzde 3'ler seviyesine indireceğinizi söylüyor
sunuz. Şimdi, bu ne yaman bir çelişkidir!.. Bunu, nasıl açıklayabilirsiniz, nasıl izah edebilirsiniz?! 
Bir tarafta aşırı değerlenmiş YTL, diğer tarafta, cari açığın yüzde 3'ler seviyesine getirilmesi, ihracat 
ile ithalat arasındaki makasın kapanması!.. Sadece bu noktadan ele alacak olursak, ben iddia 
ediyorum ki, bu Plan, sadece kâğıt üzerinde kalacak olan bir plandır, uygulanma şansı olmayan bir 
plandır. Buradaki rakamların hiçbiri gerçekçi rakamlar değildir. 

Şimdi, bir rakam daha vereceğim: İşsizlikle ilgili rakamların 2013 yılı sonunda yüzde 7,7'ye 
düşeceğini söylüyorsunuz. Bu, sizin Planınızdaki rakamlar; 7,7. Şimdi, ben buradan soruyorum; üç
buçuk yıllık AK Parti İktidarı döneminde, ortalama büyüme yüzde 7,5. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Yüzde 7,8. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 7,5 ortalamanız. Ortalamanız 7,5; hesaplayın. Üç senenin 

ortalamasını yapın 7,5. 
Plandaki hedefiniz, ortalama büyüme yüzde 7. Şimdi, ben soruyorum: Üçbuçuk yıllık ortalama 

büyüme yüzde 7,5 olan bir Türkiye'de işsizlik sorununu çözememişken... Çözemediniz. Devral
dığınız dönemdeki, 2002'deki işsizlik oranı 10,3. Şimdi gelinen noktadaki işsizlik oranı, üçbuçuk 
yıllık yüzde 7,5 büyüme oranının olduğu Türkiye'de daha yukarıda. 2006 yılı hedefiniz -bakın, onu 
da söylüyorum- yüzde 10,4. Yani, bu sene eğer gerçekleştirebilirseniz, devraldığınız 2002'deki, o 
kriz ortamından sonraki yıldaki işsizlik oranından daha yüksek bir işsizlik rakamını biz gerçekleş
tireceğiz diyorsunuz, onun altına ineceğinizi söylemiyorsunuz. 

Şimdi, ben, size soruyorum: Yüzde 7,5 kalkınma hızıyla, işsizliği aldığınız noktanın üzerine 
çıkardığınız bir dönemde, işsizlik rakamları böyleyse, yüzde 7 kalkınma hızının olacağı ülkemizde 
dönem sonunda işsizlik rakamlarını yüzde 7,7'ye nasıl indiriyorsunuz?! Nasıl inecek bu rakam yüzde 
7,7'ye?! Gelin, değerli milletvekilleri, bunu, burada izah edin. Edemezsiniz, edemeyeceğiniz de or
tada; çünkü, rakamlar ortada. Siz yazmışsınız "yılda 985 000 kişi iş sahasına katılıyor" diye siz yaz
mışsınız buraya. Şimdi, yüzde 7 büyümeyle de bunu eritmeniz mümkün değil. Eritmeniz mümkün ol
madığına göre, yazmış olduğunuz -sadece iki rakamdan bahsediyorum, daha o kadar çok söylenecek 
söz var ki, diğer konuşma haklarımda bunu dile getirmeye çalışacağım- bu iki rakamda bile... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sadece bu iki rakamın bile gerçekleşme şansının hiç ol
madığı, tamamen afakî rakamlar olduğu ve bunlan, uygulayacağınızı söylediğiniz bu ekonomik 
politikalarla gerçekleştirmenizin mümkün olamayacağını ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Başbakan 10 100 dolara çıkarmış. Bunun hesaplaması son derece kolay. Enflas
yonu hesaplarsınız, dolar kurunu hesaplarsınız, millî geliri hesaplarsınız, kişi başına, vatandaşa 
bölersiniz; ortaya çıkan rakam, sizin 10 100 rakamı olmayacağı, yine çok açık bir şekilde karşımız
da duruyor değerli milletvekilleri. 

Onun için, önemli olan, değerli milletvekilleri, kâğıt üzerine bir şeyler yazmak, çizmek değil; 
bunun sağlıklı olması, gerçekleştirilebilmiş olması, doğru olması son derece önemli. 

Ben, konuşmamın diğer bölümlerinde Planla ilgili görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. 
Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan. 
Buyurun Sayın Eraslan. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle sizleri 

saygıyla selamlıyorum. 
Gerçekten önemli bir Kalkınma Planını veya kalkınmaya ulaşma çabası içerisinde olan bir 

Planı görüşmeye başladık. Ben, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum, hayırlara vesile ol
masını öncelikle temenni ediyorum. 

Tabiî ki demokratik ülkeler, gelişmiş ülkeler, liberal serbest ekonomiye sahip ülkeler gelecek
lerini planlarlar, kalkınmalarını, sağlıklarını, eğitimlerini, ekonomilerini, büyümelerini, yatırım
larım bir plan dahilinde yürütürler ve bu planlan yaparken, gerçekten, hem mevcutta var olan sorun-
lan tespit hem de bu sorunlann ileriki aşamada çözümüne ilişkin birtakım önerilerle beraber, hangi 
amaç ve hangi araçlarla, amaca hangi araçlarla gideceğini de belirleyerek planlar hazırlarlar ve biz 
bugün, 2013 yılına kadar bir kalkınma planı uygulanacak ve bunun görüşmelerini yapıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuzun sektörel sorunlanm biliyoruz. Yani, bu ülkede müreffeh 
yaşayan insanlar da var, belki sorunu az olan insanlar da var, zengin olan, sermayesi olan insanlar 
da var, işadamlan da var, yatmmcı da var, ihracatçı da var; ama, önemli olan, bu mutlu kesimin, 
ekonomik sorun yaşamayan veya kaynak sorunu yaşamayan bu kesimin toplam nüfus içerisindeki 
payının ne olduğudur aslolan, önemli olan; ama, biz, şimdi, kalkıp, bu kesim toplumun yüzde 90'ını 
oluşturuyor dersek, büyük bir haksızlık yapanz; ama, bu kesim toplumun yüzde 3'ünü veya yüzde 
5'ini oluşturuyor; fakat, toplumun yüzde 95'inin kendi alanlannda, kendi bulunduklan ortamda, sek
törel bazda sorunlan vardır ve bu sorunlar çözüm bulamamıştır, çözümle buluşamamıştır dersek, 
daha ciddî bir siyasî yaklaşım, daha ciddî bir siyasî anlayış sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. 

Biz, kalkınma planlarımızı yaparken, bir defa, sektörel bazda her bir sorunu reel olarak, ciddî 
olarak, yani, ayakları yere basık bir yaklaşım tarzı, objektif bir yaklaşım tarzıyla belirleyip, bu 
çözümlerin, bu sorunlann çözümüne ilişkin yolumuzu, kalkınma planımızı yaparken, hedeflerimizi 
koyarken amaca ulaşmanın parametrelerini, amaca ulaşmanın dikilitaşlannı da objektif yapmak 
durumundayız. Aksi takdirde, yapacağımız Kalkınma Planı, gerçeği, tabanda, arazide gerçeği yan
sıtmayacağı gibi, Türkiye'yi ve kendileri için yapmış olduğumuz bu kalkınma planı, millet adına 
yapmış olduğumuz, ülke adına, Türkiye adına yapmış olduğumuz bu Kalkınma Planı 2013'e kadar 
hiç kimseyi, aksi takdirde, taşıyamayacaktır. 

Şimdi, mevcut ekonomik durum belli. Bakıyoruz -2001 yılı ile 2005 yılı sonunu kıyas
layacağım- 2001 yılı sonunda ekonomimizin dışticaret açığı 10 milyar dolar. Bugün gelmişiz 2005 
yılının sonuna. Bu, yazılı soru önergesidir, yazılı soru önergesinin cevabıdır bu. Sayın Bakanımız 
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demiş ki bize: "Şu an, 2005 yılı sonu itibariyle 42,9 milyar dolar ve yüzde 300'lük bir artış, dışticaret 
açığında, söz konusudur." Evet, ithalat artmış mıdır; ithalat artmıştır; ama, ihracat, ithalatın çok çok 
üzerinde arttığı için bir dışticaret açığı söz konusudur. Cari açığa bakıyoruz; 2002 yılında, seçim 
yılında... Hatta, 2001 ekonomik krizi yaşanmıştır. 2000'de bile 9,8 milyar dolar, 2001 ekonomik 
krizinin yaşandığı yılda 3,4 fazla ve 2002'de ise 1,5 milyar dolar açık söz konusu idi. 2005 yılı sonu 
itibariyle bakıyoruz; 23 milyar dolar, Türkiye'nin, Türk ekonomisinin cari açık, maalesef, bu rakam
lara gelmiştir. Dolayısıyla, mevcut bu dışticaret açığı ve cari açığı, aslında, bizlere ekonomik olarak 
birçok şeyi göstermektedir. Hem Plan içerisindeki hedeflerin... Yani, bir defa, bunu rehabilite et
mek lazım. Yani, dışticaret açığının ve cari açığın makul seviyelere çekilerek rehabilite edilmesi 
gerekir ki, biz, Planda zikredilen büyüme hızının yüzde 7 küsur olduğunu hedeflemişiz; bunu tut
turalım. Kişi başına millî gelirin, işte, 10 000 küsur dolar olduğunu hedeflemişiz; bunu tut-
turabilelim. İşte, cari açık dengesinin düşeceğini, 3-4 milyar dolar düzeylerine ineceğini ve işsizlik 
oranının da yüzde 7, yüzde 8'ler dolaylarına ineceğini, hedefini ancak bu şekilde tutturalım. 

Şimdi, ülkede girdi maliyetlerinin yüksekliği... Bakın, vergi oranlarının yüksekliği, akaryakıt 
fiyatlarının yüksekliği, dolayısıyla, sevkıyat maliyetlerinin yüksekliği, işverenin işçiye ödemiş ol
duğu SSK primlerinin aynı zamanda gerçekten yüksekliği... Asgarî ücret 380 000 000; işverenin iş
çiye ödediği stopajla beraber SSK primi neredeyse asgarî ücret kadar; 300 000 000... Enerji fiyat
ları Avrupa Birliği ülkelerinde 3 sentken, 4 sentken, Türkiye'de 9 sent, 10 sente sanayicimiz, tarım 
sektörümüz, maalesef, pahalıya enerji kullanmak durumunda kalıyor. Şimdi, bu girdi maliyetlerinin 
bu şekilde kalması, peki, KOBİ'lerimizi, sanayicilerimizi, yatırımcılarımızı acaba dünya piyasasına 
nasıl taşıyacak?. Dünya piyasasında KOBİ'lerimizin, yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin ken
dilerini var etmesi, global piyasalarda rekabet etmesini nasıl sağlayacak ve biz, destekleri, sübvan
siyonları, devlet eliyle katkıyı da ciddî manada azaltmış durumdayız; kamu yatırımlarını azalt
tığımız gibi, tarım sektörüne yapmış olduğumuz sübvansiyonlar, destekler daha önceki yıllara göre 
çok çok azaldığı gibi. Mesela, 6-7 milyar dolar düzeyindeyken tarım sektörüne verilen destekler 
1997 yılında, 54 üncü Hükümet döneminde, bakıyoruz, tarım sektörüne verilen destek, toplam tarım 
sektörüne verilen destek 2-2,5 milyar dolar düzeyine düşürülmüştür. 

Bu teşviklerin, kaynak aktarımlarının her geçen gün düştüğünü ve artık bunun çekilmez bir hal 
olduğunu göstermektedir. KOBİ'lerimiz, yatırımcımız, ihracatçımız da bu noktada destek gör
meyeceği için, bu büyümenin nasıl yakalanacağını anlamak mümkün değil. Yüzde 7,7 büyüme 
hızını neyle yakalayacağız; yani, hangi sanayiciyle, hangi tekstilciyle, hangi yatırımcıyla, hangi ih
racatçıyla, hangi sermayeyle, dünya piyasasıyla yanşabilen ve o performansı gösterebilecek olan 
kimle yakalayacağız? 

Dolayısıyla, yatırım, üretim ve ihracat ekonomisinin güçlenmesi gerekir ki, istihdam sorunu 
ortadan kalksın. İstihdama bakıyoruz, şimdi, işsizlik, mesela, yüzde 12 dolaylarına gelmiş; fakat, 
Planda yüzde 7, yüzde 8 seviyesine işsizlik oranının düşürüleceği söz konusu. Peki, bu istihdamı 
nasıl sağlayacağız; yani, önce bir siyasî irade olarak, iktidar olarak, önce bir teşviklerimizi, kaynak 
aktarımımızı, sübvansiyonlarımızı bir verelim, ondan sonra girdi maliyetlerini düşürelim, kendi es
naf ve sanatkârımızı, KOBİ'lerimizi, sanayici, yatırımcı, işadamımızı, ihracatçımızı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen konuşmanızı tamamlayın Sayın Eraslan. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - ...dünya piyasasında var edelim, ondan sonra gelelim 

diyelim ki, bizim almış olduğumuz bu tedbirlerle... Çünkü, amacımız belli, biz amaçlarımızı 
biliyoruz, o amaçlara doğru yürüyoruz, yürüyeceğiz; ama, bu amaçlara giderken hangi araçları kul
lanacağımızı bilmiyoruz, hangi kaynaklan kullanacağımızı bilmiyoruz ve ne kadar kaynak kul
lanacağımızı, ne kadar kaynak aktaracağımızı bilmiyoruz. Bir yola çıkmışız, 2013 yılının sonunda 
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işsizlik bu olacak, cari açık bu olacak, istihdam bu olacak, büyüme bu olacak demişiz. Bunun reel 
olmadığını, reel olmayacağını... Aynca, yeniden amaçları belirlerken, araçlarının ve kaynaklarının 
da beraberinde belirlenmesi gerektiğini ifade ediyorum. Az sonraki konuşmalarımda katkılarıma 
devam edeceğimi sunuyorum; sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Planın birinci bBölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Planın ikinci bölümü, Plan Öncesi Dönemde Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler ile 

Plan Dönemi Hedef ve Tahminleri kısımlarını içermektedir. 
Konuşma süreleri birinci bölümde olduğu gibi, siyasî parti grupları, Komisyon ve Hükümet 

için 30'ar dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. Siyasî parti gruplarının süreleri birden fazla konuş
macı tarafından kullanılabilir. 

Planın ikinci bölümü üzerinde, siyasî parti grupları adına söz alan üyeler: Anavatan Grubu 
adına, Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Sayın Hasan Özyer, Ankara ve Muğla Milletvekilleri; Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü; AK Parti Grubu adına, 
Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan. Şahısları adına, Ümmet Kandoğan, Mehmet Eraslan, Faruk 
Koca ve Cemal Uysal. 

İlk söz, Anavatan Grubu adına, Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Ankara Milletvekili. (Anavatan Par
tisi sıralarından alkışlar) 

Sayın Kurtulmuşoğlu, süreyi eşit kullanacaksınız?.. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Evet. 
BAŞKAN - Evet, 15'er dakika. 
Bir önceki bölümde Sayın Bakan konuşmasını tamamlayamadığı için arkadaşlarımıza peşin 

uzatma sürelerini vermiştim. Bu bölümde, konuşma sürelerine ilaveten, sadece teşekkür etmek için, 
1 dakikalık ek süre verilecektir. Bilgilerinize arz ederim. 

Buyurun Sayın Kurtulmuşoğlu. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dokuzuncu Kalkınma Planının ikinci bölümü üzerine, 
Anavatan Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dokuzuncu Kalkınma Planı, önümüze bir yıl gecikmeli 
olarak gelmiştir. Aynı gecikmeler, geçmişte Dört, Beş ve Yedinci Kalkınma Planlarında da bir yıl 
gecikmeyle gelmişti. Bu tür gecikmeler, sosyoekonomik istikrarsızlıkların olduğu dönemlerde ger
çekleşmiştir. Bugünlerde AB'ye uyum sürecinde belirsizliklerin yaşandığı bir ortam yaşamaktayız. 
Bu gecikme de bu belirsizliğin kanıtıdır. 

Sayın milletvekilleri, Dokuzuncu Kalkınma Planı, birçok yenilik içermektedir. İlk defa bir kalkın
ma planı beş yıl olarak değil de, yedi yıl olarak hazırlanıyor. Aynca, bu Plan, AB'nin 2007-2013 bütçe 
dönemine denk getirildiği için, müzakereler sürecinde AB tarafından aday ülkelere verilmesi öngörülen 
fonlardan yararlanılması planlanıyor. Yani, biz bu Planla 2014 yılında AB'ye tam üye olacağız. 

Bu yeniliklerin yanında, planda çok büyük hedefler ortaya konmaktadır. Mesela, dolann 2009 
yılında 1,478 YTL olacağını öngörüyor. Bu plan yazılırken dolar 1,300 YTL civanndaydı, şimdi 
ise, Merkez Bankasının da müdahalesiyle, 1,650 YTL'ye indirilmiştir. Bu plan, öngörüleni kar
şılamamaktadır. 
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Bunun yanında, plana göre, 2015 yılında kişi başına düşen gelirin 10 000 doların üzerinde 
olacağı vurgulanmıştır. Hükümet, şu anda bu miktarın 5 040 dolar olduğunu söylüyor. Bu hesap, 
dolar kuru 1,300 YTL'den hesaplandığında doğrudur. Doların bugünkü fiyatıyla, kişi başına düşen 
gelir 3 900 dolar civarındadır. Bu Planın nasıl tutacağını merak ediyorum. Üstelik, Dünya Bankası, 
2006 yılında açıkladığı bir raporda, Türkiye tüm reformları yerine getirdiğinde bu miktarın 6 000 
dolar olabileceğini belirtmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Plan, tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğünün artırılması ile modern 
tarım işletmeciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bunun için gerekli desteklemelerin, çevre ve 
kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin yapılacağı belirtiliyor. Bu amaç çok güzel; fakat, yaptık
larınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de, ne yazık ki, tarımın durumu 
içler acısıdır. Tarımda istihdam gün geçtikçe azalmaktadır. Üretim kalitesi düşmekte; destekler hem 
eşit hem de etkili biçimde dağıtılamıyor. Milletin efendisi olan çiftçiye yeterince değer verilmedi, 
onlar kovuldu, hor görüldü. Umarım, bu Planda geçen sözler tutulur ve tarım sahip olduğu gerçek 
yere ulaşır. 

Sayın milletvekilleri, bu Planın sözde güzel yanlarından biri de, demiryollarının önplana 
çıkarılması amacıdır; fakat, özel sektörün demiryolu sektörüne girmesinin sağlanmasının ayrın
tılarından şüphelerim vardır. Büyük stratejik önem içeren demiryollarının hangi şartlarla özelleş
tirileceğinin şartlara bağlanması çok önemlidir. Kamu kesiminin yetkilerini sadece hat yapımıyla 
sınırlandırmak, demiryollarımızı çok ileriye götürecek bir düzenleme değildir. Ayrıca, özellikle 
demiryollarının karayollarıyla rekabet edebilecek hale getirilmesi için verilecek teşviklerin ve 
yatırımların çok yerinde kullanılması gerekmektedir. Bu Planı yapan Hükümet, iktidara gelir gel
mez ülkemizin her yanında duble yol yapacaklarını söyledi, buna da başladı. Bu 15 000 kilometre 
duble yol için kullanılmakta olan kaynakla, 33 000 kilometre çift hatlı demiryolu yapabilme alter
natifini elimizden kaçırdık. Şimdi de diyorsunuz ki: "Biz demiryolu yapacağız." Yaptıklarınızla 
planladıklarınız hiç de uyuşmuyor. Bu Planı iktidara geldiğiniz zaman akıl etseydiniz, kazanacak
larınız çok daha fazla olacaktı. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet tarihinden bu yana demiryolları yeterince rehabilite 
edilememiştir. Avrupa'yla ve diğer taşımacılık modelleriyle rekabet edecek düzeyde değildir. 
Demiryollarının raya bağlı olması ve iklim koşullarından -kar, don, sis, yağmur vesaire- karayoluna 
göre daha az etkilenmesi, güvenliği, konfor ve rahatlığı artırmaktadır. Ulaştırma sistemlerinde ölüm 
riski 1 milyar yolcu/kilometre başına demiryollarında 17 iken, karayollarında 140; yaralanma riski 
demiryollarında 41 iken, karayollarında 8 500'le 10 000 kişidir. Durum böyleyken, kazaların top
luma maliyetini dikkate almayan bir ulaşım sistemi tercihi nedeniyle ülkemizde hâlâ karayollarında 
ısrar edilip demiryollarının ihmal edilmesi eğiliminden-vazgeçilmelidir. Çift hatlı, elektrikli ve sin-
yalli 1 kilometrelik demiryolunun maliyeti düz arazide 1,4, engebeli arazide 3 ve çok engebeli 
arazide ise 4,2 milyon dolardır. Buna karşın, 1 kilometrelik otoyolun maliyeti düz arazide 6 000 000, 
engebeli arazide 12 000 000 dolan buluyoxJ3uradan çıkan sonuç, karayolu demiryoluna göre 4 kat 
daha pahalı olmaktadır. 

1980'lerden bu yana Türkiye karayollarına yaklaşık 30 katrilyon lira para harcandı. Bu paray
la 12 500 kilometre demiryolu yapılabilirdi. 

Petrol bağımlı bir ülke olarak her yıl milyonlarca dolan karayollannda heba ederken, enerji 
tüketimi karayolunun dörtte l'i olan demiryollannı ihmal ediyoruz. Karayollan, ulaşım yatınmlan için 
aynlan payın yüzde 72'sini alırken, buna karşın demiryolunun payı sadece yüzde 7'dir. Çoğu cum
huriyet döneminden kalma 10 900 kilometre demiryolu uzunluğuyla dünyada 23 üncü sıradayız. 
Amerika 195 000 kilometreyle 1 inci sırada yer alıyor; bu ülkeyi 87 000 kilometreyle Rusya, 71 000 
kilometreyle Çin, 63 000 kilometreyle Hindistan, 49 000 kilometreyle Kanada, 46 000 kilometreyle Fran
sa ve 45 000 kilometreyle de Türkiye'nin yansından az yüzölçümüne sahip olan Almanya takip ediyor. 
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Türkiye'nin, boyutlarına ve koşullarına yakın gelişmiş ülkeler olan Fransa ve Almanya'yı 
yakalaması için demiryolu uzunluğunun 5 katma çıkarılması gerekiyor. 

Sonuç olarak, Türkiye'nin demiryolu uzunluğu AB ülkelerinin ortalama 5-6 kat altında kalıyor. 
AB ülkelerinde 10 000 kişiye düşen demiryolu uzunluğu ortalama 5,1 kilometre iken, bu oran Tür
kiye'de sadece 1,4 kilometrede kalıyor. Bu yüzden demiryollarının ülkemizin ilerlemesi için daha 
modern ve daha kapsamlı bir hale getirilmesi şarttır. Bunu yapan her kim olursa olsun, o hükümete 
teşekkür edeceğim, yeter ki demiryoluna önem versin. Bunu istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, demiryoluyla karayolu arasındaki farkımıza bir bakalım. Ülkemizde şu 
anda 3 500 ton üzerinde ticarî kamyon sayısı 677 000, 3 500 tonun altındaki; yani, 3 500 tonun al
tındaki ticarî kamyon sayısı yaklaşık olarak 1 200 000, otobüs sayısı ise yaklaşık olarak 158 000, 
otomobil sayısı ise 5 518 000'dir. 

Sevgili arkadaşlarım, bunları topladığınızda Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan kamyon sayısı 
kadar Türkiye'de kamyon var. Türkiye'de petrole harcanan para yılda 8 milyar dolar. Şimdi, dışa 
bağımlı olan bir ülkemiz göz önünde tutulursa, eğer demiryollarına -cumhuriyet devrinden beri, 
Atatürk zamanından beri 4 000 kilometre filan yol yapılmış- harcasaydık bu enerjimizin çoğunu, 
bugün bu kadar dışa bağımlı olan ülkemizde petrol harcaması olmayacaktı. Bunun yanı sıra, sadece 
petrol harcaması değil, karayollarındaki o kamyonların, otobüslerin yollarda yaptığı tahribat, onun 
yanı sıra orada ölen insanların can, mal kaybını bir hesapladığınızda Türkiye çok şey kaybetmiş 
durumdadır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu programın öyle veya böyle yapılması... Tabiî ki lazımdı plan; ama, 
planı yaparken... Sadece bugünkü İktidarı suçlamakla da geçilmiyorum bu demiryollarında, geçmiş 
iktidarlar da bu demiryollarına neden önem vermedi hiç bunu anlamış değilim. Hadi onlar yapmadı, 
siz olsun niye yapmadınız üçbuçuk senedir? 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Yapıyoruz. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Başlamak, bir işi yüzde 50 başarmak 

demektir sevgili arkadaşlarım. Niçin başlamadınız, onu da size soruyorum. 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Başladık... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Başladığınız an, nerede ne yapabiliyor-

sanız... Siz söylemeseniz de ben söyleyeceğim, yeter ki bu ülkeme bu demiryollarını, Avrupa Bir
liğine girecek bir ülke olarak başlatmamızda yarar var diye düşünüyorum; mal olarak düşünüyorum, 
maddî olarak düşünüyorum, insan olarak düşünüyorum. Bu ülkenin giden bir canı bizim canımız-
dır, bu ülkede harcanan, petrole verilen para bizim paramızdır. Onun yerine yoksullara sağlık 
verelim, eğitim verelim, hizmet verelim; ama, ne olur bu demiryoluna önem verelim. Zararın 
neresinden dönersek kârdır. Ne zaman başlarsanız... Ben, bu duble yolun yapılmasına karşı değilim, 
otobanların yapılmasına karşı değilim. Onlar için de teşekkür ederim; ama, asıl mesele, bize demir
yolunun niye yapılmadığıdır, demiryollarına niye önem verilmediğidir; ama, söyleyeyim, verdiğim 
bu rakamlarla, bu otobüslerle, bu kamyonlarla, bu taksilerle... Sebebinin ne olduğunu sizler de 
benim kadar biliyorsunuz; çünkü, bir ülke dışa bağımlıysa her yönüyle dışa bağımlıdır, eğer 
ekonomik bağımsızlığı yoksa bu ülkenin, siyasal bağımsızlığı da yoktur arkadaşlarım. Tam bağım
sız olabilmek için, Atatürk'ün söylediği gibi, ilkönce ekonomik bağımsızlığımızı almamız lazım. 
Bunun için de her yerden, dışa bağımlılıktan kurtulmak mecburiyetindeyiz. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı ülkemize elbette ki lazım. Avrupa Birliğine girerken, eksikleri yok 
mu; dolu. Bu eksikler tamamlanır. Her şey başlamakla meydana çıkar eksiklikler. Ben, ama, Atatürk 
zamanından beri bu iktidarların neden demiryollarına önem vermediğini halen anlamış değilim. Bunu 
söylüyorum. Bu, benim içimi yakıyor. Bu karayollarında verdiğimiz canlara bir bakınız bakalım, bu 
maddî hasara bakınız bakalım. Bu dışa bağımlılıkla, bu petrole verdiğimiz şeylerle okul yapamaz 
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mıyız, biz hastane yapamaz mıyız, sağlığımıza, eğitimimize daha fazla para ayıramaz mıyız arkadaş
larım? Onun için, İktidara tekrar söylüyorum: Dokuzuncu Kalkınma Planında birinci etapta demir
yollarına, ikinci etapta tanm ülkesi olarak tarıma çok fazla önem verelim deyi düşünüyorum. Ne 
zaman ki bunları Türkiye'de gündeme getirdiğinizde, bu kürsüye çıkıp, hiçbir zaman... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kurtulmuşoğlu, buyurun. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Kim başlatırsa, kim yaparsa çekinmeden 

ona teşekkür etmeyi her zaman borç biliyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKA - Teşekkür ederim. 
Anavatan Grubu adına ikinci konuşmacı Muğla Milletvekili Hasan Özyer. 
Sayın Özyer, buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HASAN ÖZYER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 2007-2013 yıllan arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının ikinci bölümü 
içinde yer alan ve "Plan Dönemi Hedef ve Tahminleri" başlığını taşıyan kısmı üzerinde Anavatan 
Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere huzurlannızda bulunuyorum; hepinizi sevgi ve saygılanm-
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz Dokuzuncu Kalkınma Planı, bilindiği gibi, 
hazırlığı geçen yıl başlamış ve önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak bir belgedir. Planın 
stratejisi Hükümet tarafından 24 Nisan 2006 tarihinde onaylanmıştır. Planın Yüksek Planlama 
Kurulu ve Bakanlar Kurulunda onaylanması da haziran ayını bulmuştur. Ancak burada ilginç bir 
gelişme yaşanmıştır. Siyasî idarenin talimatıyla aylar süren komisyon çahşmalan ve 2004 Mayıs 
ayında yapılan Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi dokumaman esas alınarak oluşturulan 
Dokuzuncu Kalkınma Planındaki millî gelir hedefi değiştirilmiştir. 

Millî gelir hedefinin değişmesi, söz konusu rakamı oluşturan ve hepsi de birbiriyle ilişkili olan tüm 
öngörülerin, hesapların değişmesi, yani, planın ruhunun yeniden oluşturulması anlamına gelmektedir. 

Mademki, Planın omurgasını oluşturan hedefler böyle, bir çırpıda değiştirilebilmektedir, o 
zaman, niçin, bu iş için her biri kendi alanında söz sahibi binlerce insan aylarca emek harcamıştır?! 
Aynı şekilde, Planın altyapısını teşkil eden Dördüncü Türkiye İktisat Kongresinde de yerli-yabancı 
yüzlerce bilim adamı ve ilgili sektör temsilcisi niçin kafa patlatmıştır?! Burada bir çarpıklık vardır. 

Elbette, siyasî iradenin hedef belirleme ve vizyon çizme hakkı vardır; ama, bu hak, bilimsel 
çalışmalann iki dudak arasından çıkan sözlerle değiştirilebilmesi hakkını doğurmaz. Tam tersine, 
hedef belirleyecek ve vizyon çizecek olan siyasetçi, önce bilimsel verilere bakacak, ondan sonra 
sözünü söyleyecektir; aksi takdirde, herkes dilediği rakamı telaffuz edebilir; ancak, bunlann hiçbir 
anlamı olmaz. Yapılan iş, bilimin siyasete feda edilmesidir. 

Planın stratejik taslağına bizzat siyasî irade eliyle yapılan müdahale, Plana hiçbir şey katmamış
tır; ama, güvenilirliğini sakatlamıştır. Oysa, buradaki millî gelir hedefi, tıpkı diğer veriler gibi, belir
li şartlarda ulaşılması mümkün görülen bir rakamı ifade etmektedir. Yani, bu Planda millî gelir hedefi 
8 700 dolar diye, Türkiye, daha fazla millî gelire ulaşma fırsatı yakalamışken, bunu tepmeyecektir. 

Türkiye'nin birkaç ay öncesine kadar sahip olduğu göstergeler, hangi hedefle, hangi öngörüyle 
uyumludur? Önemli olan, devletin imkânlanmn ve milletin enerjisinin bu doğrultuda kullanıl
masıdır; ülkenin, rotasından şaşmamasıdır. 

Şartlar uygun olursa, bu hedef aşılabilir; uygun olmazsa da, hedefin gerisinde kalınabilir. Bun
lar gayet normaldir. Normal olmayan, Planın temel hedeflerinin böyle bir yaklaşım ve yöntemle 
değiştirilmiş olmasıdır. 
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Değerli milletvekilleri, bu temel eleştiriyi rezerv tutarak, Planın üzerinde konuştuğumuz kıs
mında yer alan 2007-2013 dönemine ilişkin hedefleri ve bunlara ilişkin görüşlerimi kısaca ifade et
mek istiyorum. 

Bu kısımda ifade edilen ilk hedef, millî gelirin 2013 yılında 10 000 dolara yükseleceğine iliş
kindir. Bu rakamın ciddiyetsizliğine ilişkin görüşlerimi biraz önce ifade ettim. 

İkinci hedef, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 17 nci ülkesi konumuna yükseleceğine ilişkindir. 
Sanıyorum, buradaki büyüklükten kastedilen, ekonomik ve sosyal büyüklüktür. 

Türkiye, zaten, dünyanın gelişmekte olan ilk 20 ülkesi arasında yer almaktadır. Aynı şekilde, 
ekonomik büyüklük itibariyle, zaman zaman birkaç sıra fark etmekle birlikte, uzun zamandır, genel
likle 17 nci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla, burada sözü edilen hedefler Türkiye için daha ileri 
aşamaları değil, mevcudu korumayı ifade etmektedir. Elbette, şartlar gerektiriyorsa mevcudu 
korumak da bir hedef olabilir; ama, Planın sunuluşundaki iddiaya baktığımızda, ister istemez Tür
kiye'yi çok ileriye taşıyacak bir çerçeve arıyoruz; ama, maalesef, böyle bir çerçeve bulamıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Planda, tarım kesiminin gayri safî millî hâsıla içindeki payının küçül
tülmesi hedeflenmektedir. Zaten binbir sıkıntı içinde varhk-yokluk mücadelesi veren tarım 
kesiminin belinin tümüyle büküleceği ve sektörün, âdeta, ölüme terk edileceği anlaşılmaktadır. 

Bir başka konu, kamu yatırımlarının gayri safî millî hâsılaya oranının nispî olarak azal
tılacağının öngörülmesidir. Oysa, yapılması gereken kamu yatırımlarının azaltılması değil, kamu 
yatırımlarının niteliğinin değiştirilmesidir. Bugün, artık, kamunun fabrika yapmak, market açmak, 
tuz satmak için yatırım yapması, elbette, çağdışı bir anlayıştır; ama, kamunun savunma, güvenlik, 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım ve kentsel altyapı başta olmak üzere pek çok alanda yapması 
gereken yatırımlar vardır. 

Ülkemizdeki mevcut altyapının çoğunun derme çatma olduğu, sürekli yenilenmesi veya yeni 
baştan kurulması gerektiği açık bir gerçektir. Hal böyleyken, kamu yatırımlarını oransal olarak 
azaltmayı amaçlamak, ya bu işlerden vazgeçip ülkeyi kendi haline bırakmak anlamına gelmektedir 
ya da bir tutarsızlığı ifade etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, makro ekonomik göstergeler arasında yer alan ithalat ve ihracat rakam
ları, ulaşılması halinde fevkalade sevindirici bir durumu ifade eden; ama, nasıl ulaşılacağına dair 
hiçbir verinin bulunmadığı hedefler arasındadır. Yine, bu fasılda, turizm gelirlerinin 2013 yılında 36 
milyar dolara ulaşması öngörülmektedir; ancak, halihazırda bu hedefe ulaşılabilmesi için yapılan 
hiçbir hazırlık olmadığı, tam tersine, sektörün gerileme sürecine girdiğini biliyoruz. Turizm gelir
lerinin 19 milyar dolardan, yedi yıl sonra 36 milyar dolara ulaşması için yılda 2,5 milyar dolara 
yakın artış sağlanması gerekmektedir. Bu da, sektörün, ülkenin ortalama büyüme oranının 2 katına 
yakın bir büyüme performansını göstermesini gerektirmektedir. Büyüme kendi kendine olacak bir 
iş değildir. Bunun bir bölümü sektörü, bir bölümü kamuyu bir bölümü de uluslararası konjonktürü 
ilgilendiren pek çok şartı vardır. Bugün sektöre ilişkin hiçbir unsur turizmin hedeflenen oranlarda 
büyümesine imkân sağlayacak bir görünüm içinde değildir. 

Elbette, Planın en çarpıcı verilerinden biri enflasyon oranına ilişkindir. 2013 yılında enflas
yonun yüzde 3'e düşmesi hedeflenmektedir. Bu temenniye hiçbir Türk vatandaşının itirazının ol
ması düşünülemez; ama, temenni başka şeydir, plan hedefi başka şeydir. Enflasyonun 2013'te yüz
de 3'e düşmesinin şartı, Türkiye'nin ekonomik, siyasî ve sosyal ortamının bu yılın başındaki 
görünümünü muhafaza etmesi şartına bağlıdır; yani, ülkede yeterli çoğunluğa sahip bir tek parti ik
tidarı olacak, ciddî hiçbir şey yapılmadığı halde dışarıdan sürekli para girişi olacak; ama, bu, varlık 
satışı veya fiktif işlemlerle değil gerçek anlamda yatırımla olacak, satış fiyatlarındaki artış girdi 
fiyatlarındaki artıştan daha düşük seyredecek, dolar 1,5 YTL'yi aşmayacak ve buna benzer bir dizi 
şart daha. 
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Bunların olmayacağı daha Plan Mecliste görüşülmeden anlaşılmıştır. Bu durum, Plandaki 
hedeflerin gerçekçi değerlendirilmeler yapılmadan, sadece o günkü konjonktür esas alınarak belir
lendiğini ortaya koymaktadır. Nitekim, bu Plana yönelik en büyük eleştirilerden biri, uluslararası 
gelişmelerle ilgili değerlendirmenin ve bunların Türkiye'yle mukayesesinin yapılmamış olmasıdır. 

Avrupa Birliği sürecinin Planın her aşamasında gözetilmiş olması bu eksiği gidermemektedir; 
çünkü, dünya Avrupa Birliğinden ibaret değildir. Hatırlatmak isteriz ki, dünyada son on yılda yaşanan 
ve ülkemizi de derinden sarsan krizlerin hemen hepsi Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde başlamıştır. 

Sonuç itibariyle, millî gelir hedefiyle birlikte enflasyon hedefi de daha Plan yürürlüğe gir
meden geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır. Nitekim, daha birkaç ay öncesine kadar 5 000 dolar 
olarak ifade edilen millî gelir bir anda 4 000 doların altına düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, Plandaki iddialı ve fakat yanlış öngörülerden biri de genel devlet har
camalarının gayri safi millî hâsıla içindeki payının 2013 yılında yüzde 36,1'e düşeceği hedefidir. 
Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinin pek çoğunda devlet harcamalanmn gayri safî millî hâsılaya 
oranı yüzde 50'ye yakındır. Bu rakam, ülkemizde, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle yüzde 45'tir. 

Esas olan, devlet harcamalannı toplamda azaltmak değildir. Sosyal devlet ilkesinin giderek 
daha önplana çıktığı bir dünyada böyle bir iddiayla yola çıkmamız, devlet ile toplumu karşı karşıya 
getirmenin ötesinden bir anlam taşımaz. Burada önemli olan, kamu harcamalarının doğru yerlere ve 
en verimli şekilde yapılmasını sağlayacak mekanizmaları kurmaktır. 

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile ilaç giderlerinin toplam sağlık harcamalarına oranının yüz
de 20'nin altında olduğu bir dönemde, bizim, bunun 2 katı ilaç harcaması yapıyor olmamız, ülkemiz
de kamu harcamalarının doğru ve verimli yapılmadığının en basit göstergelerinden biridir. Aynı şekil
de, yolların tamirine inşasından daha fazla para harcadığımız bir dönemde kamu harcamalannı sor
gulamamızdan daha doğal bir şey yoktur; ama, bu sorgulama, harcama oranıyla ilgili değil, har
camanın niteliği ve verimiyle ilgili olmalıdır. Dolayısıyla, Plandaki kamu harcamalanna ilişkin hedef, 
hem dünya gerçeklerine aykırıdır hem de ülkemizin ihtiyaçlan bakımından doğru değildir. 

Planın iddialı hedefleri arasında yer alan devletin faiz ödemeleri ve borçlanma gereğine ilişkin 
rakamlar da, son haftalarda yaşadığımız gelişmeler ışığında, ancak gülümsemeyle karşılanabilecek 
hedefleri ifade etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma hedefleri arasında, yük taşımacılığının, karayolundan, demir 
ve denizyolu ağırlıklı bir yapıya kavuşturulması yer almaktadır. Demiryolu uzunluğuyla ilgili 
hedeflere bakıldığında ise, mevcut 8 252 kilometrelik demiryolu hattının 2013 yılında 8 998 
kilometreye çıkarılacağı öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Yeni demiryolu yapmadan, yük 
taşımacılığında demiryollannın payının nasıl yaklaşık 5 katına çıkanlacağı sorusunun cevabı ise 
verimlilik artışı olarak ifade edilmektedir. Demiryollannın uzunluğunu sadece 750 kilometre artır
mayı düşündüğümüz bu dönemde, karayollarındaki bölünmüş yol uzunluğunu 9 400 kilometreden 
15 000 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Böyle bir ortamda, yük taşımacılığında, ağırlığın, nasıl 
olup da demir ve denizyollarına kayacağını anlamak mümkün değildir. 

Benzer bir tutarsızlık, internet kullanıcı yoğunluğuna ilişkin hedeflerde de vardır. Bugün, Tür
kiye, internet kullanımı bakımından hâlâ çok gerilerde bir ülkedir, internet altyapısı bakımından 
daha da perişan bir haldedir. İnternet altyapısını güçlendirme yönünde, gerçekten, etkili ve kararlı 
adımların atılmadığı bizzat sektörün şikâyetidir. Hem ortaya bir hedef koyacaksınız hem de bu 
hedefe ulaşma yönünde hiçbir adım atmayacaksınız; bu mümkün değildir. 

Aynı durum, istihdam göstergelerine ilişkin öngörülerde de söz konusudur. Tarımdaki istih
damın yüzde 28'den yüzde 19'a düşmesi hedeflenmektedir. Peki, tanmdaki istihdamdan eksilen bu 
yaklaşık yüzde 10'luk kesim nereye gidecektir; bu belli değildir. 

Diğer rakamlara baktığımızda, sanayi istihdamında oransal olarak herhangi bir artış beklen
mediğini, sadece hizmetler sektöründe bir artış öngörüldüğünü görüyoruz. 
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Tarım sektöründe azalacak olan istihdam hizmetler sektörüne nasıl aktarılacak; bu, belli değil

dir. Ayrıca, çağ nüfusu itibariyle çalışma yaşına gelmiş nüfusu nereye yönlendireceksiniz; bu da bel
li değildir. Üstelik, artık, işsiz nüfusumuzun yapısı da değişmiş durumdadır. Artık, işsizlerin önem
li bir bölümü üniversite mezunlarından oluşmaktadır. 

Eğer, Planın, eğitime ilişkin hedeflerine ulaşılacak olursa, üniversite eğitimi alanların çağ 
nüfusuna oranı yüzde 48'e ulaşacaktır. Üniversite mezunu işsizin toplumsal maliyeti, vasıfsız ve 
eğitimsiz kesimlere göre çok daha fazla ve derin olmaktadır. 

Planın hedefleri arasında, işsizliğin nasıl azaltılacağı sorusu yanında, üniversite mezunlarının 
istihdamının nasıl yükseltileceğine ilişkin de herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Dokuzuncu Kalkınma Planındaki her bir hedef üzerinde uzun uzun dur
mak ve dayanaklannı, geçerliliğini, tutarlılığını sorgulamak mümkündür. Üzülerek ifade etmeliyim 
ki, bu sorgulamada sevindirici bir sonucun çıkması mümkün gözükmemektedir. Burada ifade ettiğim 
hususların yanında, Plan hedeflerinin yıllık ve dönemsel olarak belirtilmemiş olması, uygulamanın 
takibine ilişkin öngörülen mekanizmanın zayıflığı, belirlenen hedeflere hangi kaynaklarla ve nasıl 
ulaşılacağının belirsizliği gibi pek çok eleştiri sıralanabilir. Bu eleştirilere karşılık, Hükümet, Planın, 
sadece makro hedefleri ve prensipleri ortaya koyduğu, ayrıntıların stratejik planlara ve dönemsel büt
çelere bırakıldığı savunmasını yapmaktadır. Elbette, kalkınma planının stratejisini ve yöntemini 
belirleme hakkı Hükümete aittir. Bu konuda herkes görüşünü dile getirebilir; ama, Hükümetin 
kararına saygı duymak durumundadır. Bizim burada eleştirdiğimiz, Planın hazırlanma yöntemi değil
dir; eleştirimiz, Plandaki hedeflerin üzerine oturtulduğu temelin çürük olmasmadır. 

Daha yürürlüğe girmeden, hedeflere esas teşkil eden verilerin çöktüğü, dolayısıyla, öngörülerin 
havada kaldığı bir planla karşı karşıya bulunuyoruz. En basitinden, 2009 yılında, dolar kuru için 
biçilen değer yaklaşık 1,5 YTL'dir. Merkez Bankası, haftalardır, dolan 1,70'in altında tutmak için 
var gücüyle çalışmaktadır. Plandaki hedefe göre, 1,70'lik dolar kurunun çeyrek yüzyıl sonraya 
tekabül etmesi gerekiyordu. Dolar kuru artınca, ne millî gelir hesabı ne faiz hedefi ne cari açık oranı 
ne de diğer öngörülerin gerçekleşmesi ihtimali, kalmamıştır. 

Tek sorun da bu değildir; karşımızda, Türkiye'nin rekabet gücünün nasıl artınlacağma, reel sek
törün nasıl güçlendirileceğine, bilgi ve teknoloji ağırlıklı istihdam yapısı doğrultusunda nitelikli iş
gücünün nasıl oluşturulacağına dair doyurucu ve somut hiçbir verinin yer almadığı bir plan vardır. Oy
sa, Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde, ister bu Planda ifade edilsin İster bu planda ifade edilsin ister 
edilmesin, hepimizin kafasında ve yüreğinde var olan, büyük hedeflere ulaşılmasını sağlayacak asıl 
unsurlar bunlardır. Gelişmiş ülkelerle diğerleri arasındaki fark, işte buradadır. Planda atıfta bulunulan 
Hindistan ve Çin örneklerine baktığımızda da aynı şeyi; yani, rekabet gücünü, reel sektörü görüyoruz. 

Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum; bizim itirazımız millî gelirin 10 000 dolar ol
masına, faizlerin düşmesine, ihracatın artmasına, turizm gelirlerinin yükselmesine ve diğer hedef
lere ulaşılmasına değildir. Keşke bu hedeflere ulaşılabilse, keşke daha iyisi gerçekleştirilebilse; bun
lar temennimizdir. Oysa, biz, burada, devletin ve milletin tüm imkânlannın bu doğrultuda seferber 
edileceği bir plan tartışıyoruz. Plan, temenni değildir. Plan, bir tanımıyla düşüncedir, bir tanımıyla 
da bir işin yapılabilmesi için uyulması gereken düzendir. Yani, plan dediğimiz şeyin ayaklan yere 
basmak zorundadır. Halihazırdaki Plan askıda durmaktadır; çünkü, ayak diye belirlenmiş olan 
rakamların hiçbiri şu anda geçerli değildir; dolayısıyla da yok hükmündedir. 

Değerli milletvekilleri, biz, Anavatan Partisi olarak, Türkiye'nin potansiyeli ve gücünün, Plan
da ifade edilen hedeflerden çok daha fazlasını gerçekleştirmeye yeteceğine inanıyoruz; fakat, bunun 
için, sadece hedef belirlemek yetmemektedir. Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için gerekli şart
lan nasıl oluşturacağınızı da ortaya koymanız gerekmektedir. Gerçekçi, sürdürülebilir, her şeyin sis
tem içinde yürüdüğü bir vergi ve teşvik sistemi ile yine bu amaca uygun bir kamu işleyişini hayata 
geçirmemiz gerekmektedir. 
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Yüksek faiz, düşük kur sarmalıyla oluşmuş istikrar söylemiyle takviye edilen ve fakat 
ekonominin gerçek işleyişiyle ilgili olmayan düzen üzerine kurulu bir iklime dayalı olarak gelecek 
kurgusu yapmak, sadece kendi kendimizi kandırmaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyer, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HASAN ÖZYER (Devamla) - Bitiriyorum. 
Sıcakparaya dünyanın en büyük faizini vererek, ülkeyi sahte bir iyimserlik ortamına sokmanın, 

ekonomik mucize yaratmak değil, günü kurtarma çabası olduğunu; dolayısıyla, sürdürülemezliğini, 
artık, herkes anlamaya başlamıştır. 

İnsanlara başarı diye sunulanın aslında rüya olduğu, gerçekte bir kabus yaşandığı, inkâr 
edilemez bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Acı olan, görüşmekte olduğumuz Planın da, bu 
rüyanın bir parçası olmasıdır. 

Türkiye'nin, hakikaten çok büyük işler başarabileceği bir dönemin, gerçekçi ve sürdürülebilir 
temeller üzerine kurulmadığı için, yürümesi mümkün olmayan bir plan sürecinde heba edileceğin
den endişe ediyoruz. 

Bu düşüncelerle, her şeye rağmen, Dokuzuncu Kalkınma Planının, ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyor; hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü. 
Sayın Tütüncü, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Dokuzuncu Kalkınma Planı üzerinde, İkinci Bölümde, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, en iyi dileklerimle, sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, yeni bir planlama anlayışına geçişin ilk ör
neğini yaşıyoruz. Bu yeni planlama anlayışı, strateji ve politika planlamasıdır. Eski planlama an
layışı, 1960'lı yılların başından bu yana Türkiye'de sürdürülen planlama anlayışı, hem Türkiye 
koşullan dikkate alındığında hem de dünya koşulları dikkate alındığında, metodoloji açısından, tek
nik açıdan geçerliliğini yitirmişti. 

Şimdi, Dokuzuncu Planda strateji ve politika planlamasının, -yetersiz de olsa, biraz sonra açık
lamaya çalışacağım tutarsızlıklarla dolu da olsa- bazı açılımlanna tanık oluyoruz. Öncelikle, bir 
gerçeği kabul etmek mecburiyetindeyiz; strateji ve politika planlamasının başlangıcında, Dokuzun
cu Plan, bu Plan, dünyadaki küreselleşme olgusunun ve giderek daha da güçlenen yeni liberal 
kapitalizmin baskısı ve kısıtlamalan altında bulunuyor. 

Bunlann da ötesinde, Dokuzuncu Planda bir başka kısıtlama göze çarpıyor; IMF'ye verilen 
sözler. Bu sözler nedeniyle, Plan stratejisinde yer alan bazı hedefler, neredeyse, uluslararası ser
mayenin alacaklanna güvence sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 

Aynca, planın makro hedeflerinde son anda yapılan müdahaleler, Planın içsel tutarsızlığını 
daha da artırmıştır. Tüm bu olumsuzluklara ve kısıtlamalara karşın şunu bilmeliyiz ve kabul et
meliyiz ki, Türkiye'nin, her zamankinden daha fazla planlamaya, planlama mantığına, planlama fel
sefesine ihtiyacı vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulusal kalkınma açısından Türkiye için önemli olan konu, 
işsizlik, yoksulluk ve eşitsizliklerin kalıcı olarak aşılabilmesidir ve bu amaçla, üretim ekonomisinin 

- 3 3 7 -



TBMM B:121 28 . 6 . 2006 0 : 1 

ve sosyal devletin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Dokuzuncu Planı, işte, bu noktalardan ele almak 
gerekmektedir ve Dokuzuncu Planı bu noktalardan ele aldığımızda, ne yazık ki, hem ekonomik 
açıdan, üretim ekonomisine geçişte hem de sosyal devletin yeniden ayağa kaldırılmasında, son 
derece yetersiz olduğunu üzülerek tespit ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın daha iyi anlaşılabilmesi açısından, 
Dokuzuncu Planın başlangıcında, Türkiye'nin çözmek zorunda olduğu sorunlardan bir bölümünün 
net fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Birinci fotoğraf, Türkiye'deki işsizlik ve yoksulluk sorunudur. Benden önce konuşan arkadaş
larım, işsizlik ve yoksullukla ilgili bazı büyüklükleri sizlerle paylaştı. Bana göre, Türkiye'deki iş
sizlik sorunu yüzde 25'ler dolayındadır. Bazı arkadaşlarımız yüzde 15'leri telaffuz ettiler. Yani, 
çalışma yaşındaki yurttaşlarımızdan her 4 kişiden 1 'i işsizdir. İşsizlik, gençlerin arasında ve okumuş 
nüfus grupları arasında çok daha yaygındır. Gençlerin içinde her 3 kişiden l'i işsiz durumdadır. Bu 
manzara, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin dört bir yanında, hırsızlık, kapkaç, 
çeteleşme, uyuşturucu, fuhuş gibi yasadışı olayların yaygınlaşmasına yol açmaktadır. 

Sizinle paylaşmak istediğim ikinci sorun, asgarî ücretin bir sefalet ücreti olmakta oluşudur. 380 
Yeni Türk Lirası olan ve esasen, açlık sınırının çok altında bulunan asgarî ücret, Türkiye uy
gulamasında, neredeyse, ortalama ücret gibi kabul edilmektedir. İşin daha da kötüsü, işsizlik baskısı 
ve çaresizlik, gençlerimizi kimi zaman, asgarî ücretin altında çalışma zorunda bırakmaktadır. 
Sonuçta, sigortasız çalışma, kaçak istihdam hızla artmaktadır. Türkiye'de, toplam istihdamın 
yarısına yakın bölümü, kaçak, sigortasız bir şekilde çalışmakta ya da çalıştırılmaktadır. İşgücü 
piyasasında sendikasızlaştırma, örgütsüzlük ve taşeronlaşma yaygınlaşmaktadır. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Türk-İşin son tespitlerine göre, açlık sının 558 Yeni Türk 
Lirasıdır. Açlık sının, hepimizin bildiği gibi, sadece gıda masraflannı karşılayacak masraf tutandır. 
Buna göre, Türkiye'de asgarî ücretle çalışan, çalışmak mecburiyetinde olan ne kadar insanımız varsa, 
demek ki, tümü, açlık smırlannın oldukça altında yaşam mücadelesi veriyor demektir. Bitmedi; gelir ve 
ücretleri 380 YTL'nin üzerinde, ama, 558 YTL'nin altında, o aralıkta olan, yine, ne kadar çalışan, işçi, 
çiftçi arkadaşımız varsa, küçük esnaf ve sanatkâr yurttaşımız varsa, bunlann da hepsi, demek ki, açlık 
sınırlarının altında yaşam mücadelesi veriyorlar demektir. Türkiye'de, geçmiş dönemde, açlık ve yok
sulluk, kimsesiz, gariban ve yoksullann sorunuydu; ama, ne yazık ki, Dokuzuncu Planın başlangıcında, 
açlık, yoksulluk, çalışmakta olan nüfusun, üretim sürecinde olan nüfusun sorunu haline gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizinle paylaşmak istediğim üçüncü sorun, Türkiye'nin, 
kişi başına sağlık harcamalan açısından OECD ülkeleri arasında sonuncu durumda olmasıdır. 
Bakınız, OECD ülkelerinin ortalama kişi başına sağlık harcamalan 2 276 dolar iken, bizde, yalnız ve 
yalnızca 420 dolardır. 0 ile 5 yaş arasındaki bebek ölüm oranlarına baktığımızda, bizde hâlâ çok yük
sek oranlarda seyretmekte olduğunu görüyoruz; binde 37; yani, 0 ve 5 yaş arasındaki her 1 000 
çocuğumuzdan 37'si 0 ile 5 yaşında ölmektedir. Oysa, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran binde 8'dir. 

Öte yandan, yine, dramatik bir sorunumuz, anne ölüm oranlarının yüksekliğidir. Doğumda 
yitirdiğimiz genç kadınlarımızın oranı, Türkiye'de yüzbinde 40'ların üzerindedir. Oysa, Avrupa Bir
liği ülkelerinde yüzbinde yalnızca 3'tür. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlanm, bu Plan başında, başlangıcında, Türkiye'nin bir diğer önemli 
sorunu, dar ve sabit gelirli halkımızın vergi adaletsizliği altında inim inim inletilmekte oluşudur. Zen
ginden vergi alamayan AKP, KDV'ye ve ÖTV'ye bindirerek, yoksulu ve garibanı daha da ezmektedir. 

Tanm ve hayvancılık çökmüştür. Çiftçi ve orman köylüsü perişan durumdadır. Türk çiftçisi, al
dığını pahalıya almakta, sattığını ise sürekli ucuza satmaktadır. Mazota gübre, ilaç, sulama elektriği 
gibi girdileri, dünyada en pahalı kullanan çiftçi Türk çiftçisidir. Buna karşılık, tarım ve hayvancılığa 
verilen destek açısından, çiftçimiz, dünyada son sıralarda bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımın desteklenmesi şu açıdan önemli: Türkiye'de, ilk 
kez geçen yıl, tarımdan tarım dışına 1 200 000 dolayında göç yaşanmıştır. Eğer, tarımın sahipsizliği 
bu şekilde devam ederse -ki, ne yazık ki, biz, Dokuzuncu Planda tarıma sahip çıkacak bir politika 
setini göremiyoruz- tarımdan işgücü kopuşları giderek artacaktır; buna göre, Türkiye, Dokuzuncu 
Plan döneminde, her yıl işgücüne katılan 900 000 dolayında yeni insanın, genç insanın önemli 
bölümüne iş sağlayacak, bunun dışında, tanmın tarım dışına sürdüğü yüzbinlerce tarımsal işgücüne 
de tarım dışında iş sağlamak durumunda, zorunda kalacaktır. 

Küçük esnaf ve sanatkârların sermayeleri hızla erimektedir. Dokuzuncu Planın başında dikkate 
almamız gereken bir diğer konu budur. Protesto edilen senetler sayısı, bakınız, 2002'de 499 000 
iken, 2005 yılı sonunda 920 000'e çıkmıştır. Protesto edilen senet tutarlarına gelince -eski Türk 
Lirasıyla söyleyeyim- 816 trilyon lira idi AKP iktidara geldiğinde; 2005 sonu itibariyle 2 katrilyon 
800 trilyona yükselmiştir. 

Bir diğer sorunumuz, dikkate almamız gereken; yerli sanayicilerimiz, özellikle KOBİ'ler, hem 
iç piyasada hem de dış pazarlarda ayakta duramaz bir konuma, iktisadî sıkıntıya düşmüşlerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurtiçi piyasayı ucuz ithal mallan istila etmiştir. Ara malı; 
yani, girdi üreten yerli sanayicilerin bir bölümü, bu nedenle piyasadan sürülmüştür. Ekonomik büyüme 
veya ihracatta yüzde l'lik bir artış, eski yıllara göre çok daha fazla ithalat girdisine ihtiyaç göstermek
tedir. Ekonomide dışa bağımlılık artmıştır, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde öl'lere kadar 
gerilemiştir; oysa, 2002'de, bu, yüzde 70'ler dolayındaydı. İthalatın finansmanı dışborçla karşılanmak
tadır. Yani, yabancıların parasıyla büyüyen, tüketen bir ekonomik yapı oluşturulmuştur. İthalatta 
tüketim mallan değeri, 2005 yılı sonunda, 14 milyar dolara yaklaşmıştır. Ekonomik büyüme, bu yeni 
plan döneminin başlangıcında, ne yazık ki, istihdam yaratamamaktadır, yeterince istihdam 
yaratamamaktadır, gelir dağılımındaki adaletsizliğin düzeltilmesine imkân vermemektedir. Halkımız, 
tasarrufa yönetemeyen, ürettiğinden fazla tüketen bir hayal dünyasına sokulmuştur. Cari açığın sür
dürülmesi mümkün olmayan düzeylerde olduğunu, sizin, yeniden dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Türkiye'nin toplam borç stokuna gelince; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve özel sek
törün dış borçları da dahil olmak üzere, 362 milyar dolara yaklaşmıştır. Oysa, 2002'de bu 225 mil
yar dolardı. Yani, AKP döneminde, borç stoku, 137 milyar dolar artmıştır. Bu borç stoku içinde son 
derece vahim bir olumsuz gelişme ise, toplam borç stoku içindeki özel sektör, özel kesimin borç
larının artmakta oluşudur. Özel sektörün dışborçları -bankacılık kesimi dahil olmak üzere- 2005 
yılında 87 milyar dolara fırlamıştır, yüzde 95 bir hızla artmıştır. Oysa, toplam kamu borçları, borç 
stoku, yüzde 60'lar dolayında artmıştı. Böylece, özel kesim, bankacılık dahil olmak üzere, çok 
büyük bir kur riskine sokulmuştur. Kamu borç stokunun yüzde 70'i faize ve kurdaki değişmelere 
karşı duyarlı, son derece duyarlı bir hale getirilmiştir. Bakın, şimdi faiz artıyor, kur artıyor. Ne 
oluyor; hem kamunun iç ve dışborç stoku hızla yükseliyor hem de özel kesimin ve bankaların döviz
le almış olduğu dış borçları yükseliyor. İşte, böyle olumsuz koşullarda, Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, Dokuzuncu Beş Yıllık Planı hazırlıyoruz. 

Şimdi, benden önce arkadaşlanm da değindiler; ama, izin verirseniz, Planın ne kadar içsel tutar
sızlıklarla dolu olduğuna, çok kısa, somut bir örnek vermek istiyorum. Plan döneminde büyüme 
hedefi yüzde 7 dolayında -ortalama, yıllık- kabul edilmiş ve 2013'te yıllık kişi başına gelir de 10 100 
dolar olarak planlanmış. Ne var ki, bu düzeyde bir büyümenin gerçekleşmesindeki varsayımlara 
bakıyoruz; bu varsayımların, son derece yetersiz, hatta ve hatta, içinde yaşadığımız koşullarda gülünç 
durumda, gülünç konumda olduğunu acı bir şekilde tespit ediyoruz. Bakınız, dolar kuru 2006'da 
1,450; 2007'de 1,470; 2008*de 1,480; 2009'da 1,478; 2013'te 1,436; bu varsayımla hazırlanmış. Dolar 
kurunun şu anda bile 1,600'lerin çok çok üzerinde seyrettiğini biz bilmiyor muyuz?! 

Diğer varsayımlara değinmeyeceğim; ama, enflasyon varsayımına da değinmeden kendimi 
alıkoyamıyorum. Program hedefi enflasyon, 2006'da yüzde 5, 2007'de -Merkez Bankasının hedef
lerinden alıyoruz bunu; Planda saklanmış- yüzde 4 enflasyon hedefi, 2008'de yüzde 4 enflasyon 
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hedefi. Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; böyle bir şey olabilir mi?! Şu anda, az önce dediğim 
gibi, döviz kuru fırladı, 1,600'lerin üzerinde seyrediyor. Şu anda faizler yüzde 20'nin üzerinde sey
rediyor; yani, bunlann bütçeye, bunlann iç ve dışborçlara, bunlann bankalann ve özel kesimin dış-
borçlanna yansımadığını nasıl kabul ederek biz bir plan yapabiliriz; böyle bir şey olabilir mi?! Böy
le bir şey olabilir mi?! Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; bakınız eğer kur hedefi yüzde 20 sapmayla revize edilir
se, kişi başına 2013 yılındaki gelir hedefiniz 10 000 dolardan 8 000 dolara iner. Eğer, buna, bir de 
enflasyon hedefinde makul bir sapmayı ekleyip de yeniden bir hesap yaparsanız, bu 10 000 dolar
lık 2013 yılı hedefinin 6 000 dolara indiğini tespit edersiniz. 

Sonuç olarak, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Planın, şu şekilde afakî, gayriciddî var
sayımlara dayandığı açıkça ortaya çıkıyor. Son üç yıllık dönemde yaşanan ve küresel likidite bol
luğundan kaynaklanan yoğun sermaye girişi 2003 yılına kadar aynen devam edecek. Türk Lirası, es
kiden olduğu gibi, aynen değer kazanmaya devam edecek. Değerli Türk Lirası, yani, düşük kur, 
yüksek faiz ve yüksek cari açıkta büyüme olgusu 2003 yılına kadar sürdürülecektir. Ee ne diyelim; 
Allah selamet versin, bu planı hazırlayanlara Allah akıl fikir ihsan eylesin! Amin! 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; Planın bir diğer yanlışı da işsizlik sorununa yaklaşımıdır. 
Bakınız, Planda, işsizlik sorunu gerçek boyutlarıyla kavranabilmiş değildir. Bunun ana nedeni nedir 
biliyor musunuz; bunun ana nedeni, Türkiye'de, ne yazık ki, işsizlik sorununa Avrupa Birliği göz
lükleriyle bakılmakta oluşudur. Türkiye'nin sorununa Avrupa Birliği gözlükleriyle baktığınız anda, 
Türkiye'deki istihdam ya da işsizlik sorununun, bir Fransa'nın, bir Almanya'nın, bir İtalya'nın, bir 
Yunanistan'ın; yani, Avrupa Birliğinin önde gelen ülkelerinin işsizlik sorunlanna yakın Türkiye'de 
işsizlik sorunlannın olduğu noktasına gelirsiniz. Yüzde 10'hık işsizlik sorunları... Değerli arkadaş
lanm, bugün, Fransa'da, yüzde 9,9 işsizlik oranı var; bugün, Yunanistan'da, yüzde 9,6 işsizlik oranı 
var; bugün, Almanya'da, yüzde 9,7 işsizlik oranı var; bugün, Polonya'daki işsizlik oranı yüzde 15'in 
üzerinde, Slovakya'da işsizlik oranı yüzde 15'in üzerinde. Ee, biz, hâlâ yüzde 10 düzeyindeki işsiz
lik oranlanyla kendimizi avutuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?! Böyle bir şey olabilir mi?! Tür
kiye'nin gözlükleriyle, Türkiye'nin gerçekleriyle istihdam sorununa bakmak lazım, o şekilde plan 
yapmak lazım ve bu şekilde baktığımızda değerli arkadaşlanm, Türkiye'de, işsizlik sorununu, bir 
başına değil, Türkiye'de işsizlik sorununu, istihdam, işgücü arzı, işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımı 
boyutlanyla bir bütün olarak almak mecburiyetindeyiz. İşte bu şekilde işsizlik sorununa yaklaş
tığımızda, şunu görmeliyiz -ki, Planın es geçtiği, farkında olmadığı en önemli konu- Avrupa Bir
liğinde, çalışmakta olan nüfusun, çalışma yaşındaki nüfusun yüzde 70'i iş güç sahibidir; Türkiye'de 
ise çalışmakta olan ya da çalışma yaşındaki nüfusun yalnız ve yalnızca yüzde 40'ı iş güç sahibidir. 
Ne yazık ki, Plan, az önce dediğim gibi, bunun farkında değil. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, gelecek on yıllık dönemde, her yıl 1,5 milyon genç, 
orta yaşlı insanına iş olanaklan yaratmak mecburiyetindedir. İşsizlikle mücadelede, artık, herkesin 
kabul etmesi gereken bir gerçek vardır; Türkiye'nin en büyük sorunu, yeterli üretim yapamamasıdır. 

Bakınız, bizim, kişi başına üretimimiz, yıllık 5 000 dolann altındadır. Avrupa Birliğinde, yıllık 
ortalama kişi başına üretim değeri, net üretim değeri 30 000-40 000 dolaylar düzeyinde seyrediyor; 
yani, bizden 6 kat, 7 kat daha fazla üretiyor Avrupa. İstihdam, işsizlik ve yoksulluk sorununun da, 
Türkiye'de, özü, esası burada yatıyor; üretimsizlik. Üretimi nasıl artırabiliriz; işte, Planın es geçtiği 
en önemli noktalardan bir tanesi de budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üretimi, ancak satılacak bir mal ya da hizmet üretebilir-
sek artırabiliriz. Türkiye'nin iç pazarı, ne yazık ki, üretimi fazla artırmaya imkân vermiyor. Bu 
nedenle, çıkış için tek yol kalıyor; dış pazarlar, yani, ihracat. Eğer ihracatı artırabilirsek, üretimi de 
artırmış olacağız. İhracat artışı üretim artışını, üretim artışı ise istihdam artışını getirecek. Bu neden
le, Türkiye'nin, acilen, yeni bir anlayışla, yeni bir ihracat seferberliğine götürülmesi gerekiyor. Plan
da, ne yazık ki, es geçilen noktalardan bir tanesi de budur. 

- 3 4 0 -



TBMM B: 121 28 . 6 . 2006 O.l 
AKP'nin uyguladığı yüksek faiz, düşük kur politikası, uygulanan yanlış teşvik politikaları, eksik, 

yetersiz dışticaret politikaları sonucunda, ne yazık ki hem ihracat yapan hem de ihracata girdi üreten 
sektörler büyük oranda kan kaybettiler. İhracat yapma gücü ve iradesi dumura uğratıldı Türkiye'de. 

İşte, Türkiye, ihracat yapma gücünde yitirdiği bu kaybı nasıl giderecektir; bir ihracat seferber
liğini yeni bir anlayışla nasıl başlatacaktır? Dokuzuncu Plan, bu konuya -az önce söylediğim gibi
ne yazık ki yeteri önemi vermemiştir. Umut etmek istiyorum ki, Sayın Bakanımız bu konuda, en 
azından ileriye dönük bizi daha fazla umuda götürecek bazı açıklamalarda bulunacaktır. 

Aslında, yeni planlama anlayışı bize bu konuda önemli avantajlar sağlıyor. Size Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bazı konularda tüyolar verelim. Bakınız, ihracatta yeniden atağa kalkma işi 
başıboş, gözü kapalı, bireysel sermaye gruplarının veya firmaların piyasa dinamiklerinin tercihleriy
le değil, strateji ve politika planlaması ışığında yapılacak tercihlerle, yönlendirmelerle götürülebilir. 
Burada temel amaç, Türkiye'yi geleceğin dünyasında kazananlar safına geçirme olmalıdır; strateji ve 
politika planlamasının zaten avantajı budur. Biz böyle bir planlama anlayışına geçiyoruz; ama, bu 
planlamanın bize vermiş oldu en iyi olanağı es geçiyoruz. Bu amaca ulaşmak için, geleceğin dün
yasındaki mal ve hizmet talebinin hangi sektörlerde yoğunlaşacağını tahmin etmek durumundayız. 
Bu alanlarda seçilecek endüstrilerde -ki, bunlara biz güneşi yükselecek sanayiler diyoruz- KOBİ'ler 
ekseninde bir ihracat seferberliğine Türkiye'nin bir an önce götürülmesi gerekiyor. Bu alanların 
bazılanm şöylece sıralayabiliriz: Biyoteknolojinin, taran ve hayvancılık başta olmak üzere, çok 
sayıda kullanım alanları, iletişim teknolojileri, elektronik, elektromekanik sanayileri, bilgisayar ve 
yazılım sanayileri, nükleer fizik ve uzay teknolojileri gibi üretim alanları. Bu alanlarda, Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, bir birim üretim değeri, tarımda tonlarca buğday ya da tonlarca ayçiçeği 
üretimine bedeldir veya hazır giyimde, tekstilde yüzlerce, binlerce üretim birimine eşdeğerdir. 

Öte yandan, Türkiye, yine ihracat seferberliğinde, şu andaki mevcut sanayilerini, rekabet gücü 
açısından selektif bir teşvik politikasıyla daha da güçlendirmelidir. Bunlara, biz, güneşi batmayacak 
olan sanayiler diyoruz. Bu bağlamda, turizm, hazır giyim ve tekstilde markalaşma, dayanıklı tüketim 
mallan, makine imalatı, otomotiv sanayii ve buna bağlı alt sektörler imalatı, ilaç sanayii, kimya sanayii 
gibi sanayiler sayılabilir. Bu sanayilerden az da olsa bir bölümünden söz ediliyor; ama, nasıl bir teşvik 
politikasıyla bu sanayilerde bir ihracat seferberliğine gidilebileceği, ne yazık ki, Planda yer almıyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye, AKP İktidannda sürdürülen yanlış teşvik politikasın
dan bir an önce dönmelidir. Her sektörü gözü kapalı bir şekilde, bilinçsizce teşvik etme yanlışından 
dönmelidir; çünkü, her 1 liralık teşvikin, yanlış teşvikin faturasını, ekonomide birileri, mutlaka ve 
mutlaka, yüklenir. Ne yazık ki, bu fatura da, daha çok dar ve sabit gelirli gariban yurttaşlanmıza çıkar. 

İkinci olarak, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu sabit sermaye yatınmlannda çok cid
dî bir atılıma ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Bakınız, kamu sabit sermaye yatınmlannda, Türkiye, son 
derece yanlış bir politikayı -ısrarla mı diyeceğim, bilinçsizce mi diyeceğim- götürmeye çalışıyor. Ay
nı politika anlayışının, aynı yetersiz politika anlayışının Plana da yansıdığına tanık oluyoruz. Kamu 
sabit sermaye yatınmlannda, Türkiye, Avrupa Birliği 15 ülke ortalamasının kişi başına sadece yüz
de 19'u dolayında yatınm yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm?! 

Yine, Türkiye, kamu sabit sermaye yatınmlannda Avrupa 15 ortalamasının, kilometre başına, 
yalnız ve yalnızca, yaklaşık olarak yüzde 15'i oranında yatınm yapıyor. Hani, biz Avrupa Birliğiy
le aramızdaki farkı kapatacaktık?! Onlar 1 yaparsa, bizim, 2, 2,5; 3, olanaklanmız çerçevesinde 
kamu sabit sermayesi yatınmı yapmamız lazım. 

Değerli arkadaşlanm, bakınız, Türkiye gibi ülkelerde kamu sabit sermaye yatırımlannm es geçil
mesi demek, yapılmaması demek, Türkiye'nin ya da o ülkenin ileriye dönük gizli bir borç yükü altına 
sokulması demektir. Bu durumda, bırakınız yabancı sermayenin Türkiye'ye ya da o ülkeye gelmesini, 
yerli sanayicinin dahi bir noktadan sonra ülkeyi terk etmesine engel olamazsınız. Nitekim, Türkiye'de, 
yabancı sermaye, kalıcı, üretime dönük, ihracata dönük yabancı sermaye gelmiyor. Onun da ötesinde, 
yerli sermaye, tasını tarağını toplayıp Bulgaristan'a gidiyor, Yunanistan'a gidiyor, şimdi tekstilde 
Mısır'a gidiyor. Değerli arkadaşlanm, Türkiye'nin bir an önce akimi başına devşirmesi lazım. 
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Tanmda yangın var, yangın. Tarım ve hayvancılığı, dünyada rekabet edebilecek bir düzeye 
çıkarmamız lazım. Bunun için Türkiye'de bir tarımsal ürün planlaması, demokratik bir tarımsal ürün 
planlaması; yani, bugün Amerika Birleşik Devletlerinde, bugün İngiltere'de ve bugün Fransa'da, 
yani, kapitalist ülkelerde tarım planlaması var Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ama, böylesine 
stratejik bir konumda olan Türkiye, yıllardan bu yana, tüm çabalarımıza rağmen, tarımsal ürün plan
lamasını yapabilecek bir konuma getirilemedi. 

Türkiye'de, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bitkisel üretimin ve hayvansal üretimin yapısına 
baktığımız anda, tarımsal katmadeğerin, toplam tarımsal üretimin, yüzde 65-70'i bitkisel üretimden 
geliyor, yüzde 30-35'i ancak hayvansal üretimden geliyor. Oysa, Avrupa Birliğinde tam tersi; orada, 
büyük ölçüde, tarımsal üretim, yüzde 70, yüzde 75, hatta yüzde 80 hayvansal üretimden geliyor. İşte, 
Türkiye'nin, bir tarımsal ürün planlaması çerçevesinde, bu tarımsal üretim yapısını bitkisel üretim 
ağırlıklı yapıdan hayvansal üretim ağırlıklı yapıya bir an önce dönüştürmesi lazım. Bu nedenle, 
besicilik ve sütçülük, Almanya'daki gibi mekanizmalarla desteklenmelidir. Tarıma, mutlaka ve mut
laka dünya fiyatlarından girdi sağlanmalıdır. Demokratik kooperatifçilik, toprak toplulaştırma, sulama 
kanalları, drenaj kanalları, erozyonu önleme programları yaygınlaştırılmalıdır ve etkinleştirilmelidir. 

Organize sanayi bölgeleri, bir diğer olanak. Ne yazık ki, bu Planda organize sanayi bölgelerinin 
de önemi yeterince kavranabilmiş değil. Bakınız Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de 241 
organize sanayi bölgesi şu anda tüzelkişilik kazanmış durumdadır. Ne yazık ki, bunların en çok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, ek 1 dakika süre veriyorum, konuşmanızı tamamlayın lütfen. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Efendim, 5 dakika verecektiniz yanlış hatırlamıyorsam. 
BAŞKAN - Hayır efendim, söylemiştim. O birinci bölüm içindi. Sayın Bakana verdiğim için 

4 dakika, diğer bütün arkadaşlara da verdim. 1 dakika içinde tamamlayın. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Toparlamaya çalışacağım Sayın Başkan. 
O zaman, satırbaşları itibariyle, izin verirseniz... Organize sanayi bölgelerinde, Türkiye'nin 

mutlaka ve mutlaka bir ayrı seferberliğe gitmesi lazım. Bir an önce 154 tane organize sanayi böl
gesinin -bakınız, 241'den 87'si tamamlanmış- inşaatlarının bitirilmesi gerekiyor. Geçiyorum, nasıl 
bitirileceğine dair ayrıntılar vardı. 

Türkiye'nin bir diğer alanda bir seferberliğe girmesi lazım, meslekî ve teknikeğitim ile yaygın 
eğitim seferberliği. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çalışan nüfusun, istihdamda olan nüfusun, 
üretimde olan nüfusun yüzde 70'i lise altı tahsil seviyesinde; yani, ilkokul, ortaokul. Lise mezunu 
değil ya da okuma yazma bilmiyor ya da okuma yazma bilmesine rağmen herhangi bir eğitim 
kurumundan mezun olamamış. Böylesine düşük bir eğitim yapısıyla Türkiye'yi nereye götürebiliriz?! 
Bir an önce Türkiye'nin meslekî ve teknikeğitim ekseninde bir seferberliğe götürülmesi gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, teşekkür ediyorum. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Sayın Başkan, son bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN - Yok, prensiplerimi ihlal ettirmeyin lütfen. İstirham ediyorum. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Peki, o zaman arada söyleyeyim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum sizlere, sağ olun. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 18.09 

# 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.21 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1075) (S. Sayısı: 
1214) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Planın ikinci bölümü üzerinde AK Parti Grubu adına Karabük Milletvekili Sayın Mehmet Cey

lan; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; bugün Dokuzuncu Kalkınma Planını görüşmekteyiz. Dokuzuncu Kalkınma Plan Taslağının 
Beşinci ve Altıncı Bölümleriyle ilgili olarak AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu 
vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, cumhuriyet hükümetleri döneminde ülkemizin gelişme ve 
kalkınması için çeşitli planlar hazırlanmış ve hükümetler tarafından da uygulanagelmiştir. 1960 
yılında Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla birlikte de Türkiye, gelişme ve kalkınmasını cid
dî anlamda uzun vadeli planlar ve kısa vadeli planlarla yürütmeye çalışmıştır. Bugün geldiğimiz 
noktada Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlanmış ve Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Bundan önce de 8 tane uzun vadeli kalkınma planı hazırlanmış ve yürürlüğe sokulmuş bulun
maktadır. Bundan önceki planlarla ilgili, bu planların hususiyetleri, özellikleri, temel hedef ve 
stratejileri ve benzeri gibi özellikleri Sayın Bakanımız Hükümet adına konuşmasında dile getirdiler. 
Ben bunlara değinecek değilim; ancak, yine, Dokuzuncu Planla ilgili olarak da Sayın Bakanımız ve 
benden önceki arkadaşlarımız, Dokuzuncu Planın temel hedefleri, stratejileri ve benzeri gibi husus
larda görüşlerini dile getirdiler. Bunlara tekraren girmeden, ben, 5 inci ve 6 ncı Bölümle ilgili Plan 
öncesi gelişmeler ve 6 ncı Bölümde de Plan hedefleriyle ilgili sizlere görüşlerimi açıklamaya 
çalışacağım; ancak, bu hususa girmeden önce bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önceki konuşmacı arkadaşlar da ifade ettiler, Dokuzuncu Kalkın
ma Planı, gerçekten diğer planlara nazaran özellikleri olan bir plan. Her şeyden önce beş yıllık 
yerine, Avrupa Birliğinin malî programına da uyum çerçevesinde, artık, planlar yedi yıllık olarak 
hazırlanmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı, gerçekten uzun bir çalışmanın neticesinde ortaya 
çıkmış ve huzurumuza gelmiştir. Sayın Bakanımız ve arkadaşlar da ifade ettiler, 57 adet özel ihtisas 
komisyonu oluşturulmuş ve toplam 2 250 kişi görev yapmış bu çalışma sırasında değerli arkadaş
lar. 2 250 kişinin çalıştığı ve 57 adet özel ihtisas komisyonunun hazırladığı böylesi bir çalışmayı 
bugün tartışıyoruz. İşte, böylesi bir çalışma, böylesi bir Plan, Türkiye'nin gelecek yedi yılının geliş
me ve kalkınmasını planlayacaktır. Ben, bu hususta, bu çalışmalar sırasında gerçekten özveriyle ay
lardır çalışan değerli arkadaşlarımıza, başta Devlet Planlama Teşkilatının yetkilileri olmak üzere, 
özel ihtisas komisyonlarında görev alan değerli akademisyenlere, bürokratlara, özel teşebbüsten in
sanlara, herkese teşekkürümü sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bu özel ihtisas komisyonları, ülkemiz açısından sadece Plan çalışması için 
değil, birçok alanda birçok kişinin yararlanabildiği çalışmalar bunlar. 57 adet özel ihtisas komisyonu 
çalıştı ve çok değerli uzmanlar, konunun uzmanları bu çalışmaları ortaya koydular. Bu çalışmalar, 
bundan sonraki sadece plan çalışmalarında değil, planlama çalışmalarında değil; ama, onun ötesin
de, Türkiye'de, gerek kamu kesiminde gerek üniversitelerde gerekse de özel teşebbüste araştumacılar 
için yol gösterici olan değerli çalışmalardır, önemsenmesi gereken çalışmalardır. O açıdan, ben, bir 
kez daha bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Plan öncesi gelişmelere geçmeden önce, bir cümleyle, ben de, Dokuzun
cu Planının önemini ve vizyonunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, bundan önceki planlar, ülkenin sorunlarını ve çözüm yollarını 
içeren, sektörel bazda detaylı, kapsamlı çalışmaları ortaya koyan plan çalışmalarıydı; ama, bu 
Dokuzuncu Kalkınma Planıyla ülkemizde yeni bir planlama anlayışı hâkim kılınmaktadır. Dokuzun
cu Plan, stratejik bir yaklaşımla ülkemizin temel sorunlarına odaklanan 5 temel gelişme ekseni 
üzerine oturtulmuş bulunmaktadır ve bu 5 temel gelişme ekseni çerçevesinde bütüncül bir yaklaşım
la sorunlara çözüm önerileri ve politikalar geliştiren bir plan anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Bu 5 temel gelişme eksenini ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Birincisi, rekabet gücünün 
artırılması, ülkemizin her alandaki rekabet gücünün artırılması. İki; istihdamın artırılması. Üçün
cüsü; beşerî gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi. Dördüncüsü; bölgesel gelişmenin 
sağlanması. Beşincisi; kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benim esas konuşma alanım 5 inci Bölümde Plan öncesi 
gelişmelerdi. Plan öncesi gelişmelerde, özellikle Sekizinci Kalkınma Planı döneminde Türkiye'deki 
gelişmeleri, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sekizinci Kalkınma Planı, bilindiği gibi, 2001 ve 2005 yıllarını kapsayan 
bir plan dönemini içermektedir. Bu plan dönemi, bilindiği gibi, 2001 yılı ülkemiz açısından son 
derece şansız bir yıl olmuştur. Hepinizin de yakından bildiği gibi, 2001 yılında, ülkemiz, derinden 
yaşadığı bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmış ve özellikle başta ekonomi olmak üzere ülkemizin 
tüm sektörleri etkilenmiştir. Hatta bu dönemde gayri safî millî hâsıla cumhuriyet döneminde belki 
en fazla düşüş gösteren bir gelişme göstermiştir, -9,5 seviyesinde ekonomi küçülmüştür. Tabiî, bu 
nedenle de, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefleri, özellikle 2001 yılında yaşanan bu 
derin ekonomik kriz nedeniyle hedeflere ulaşılması engellenmiş bulunmaktadır, hedeflere 
ulaşılamamıştır. Ama, ondan sonraki yıllarda, 2002 yılında bir toparlanma süreci yaşanmış; daha da 
önemlisi, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra, ülkemiz, tek başına, güçlü bir iktidarla karşı karşıya 
kalmıştır ve AK Parti Hükümetleri, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra, tek başına, güçlü bir şekil
de iktidara gelmiştir. 

AK Parti Hükümetleri döneminde, 2003'ten itibaren, Hükümet Programı ve Acil Eylem Planı 
çerçevesinde, Hükümetlerimiz, çok ciddî tedbirler almış, ülkenin yıllardır biriken sorunlarını çöz
me noktasında gayretler sarf etmiştir ve bu çerçevede, her şeyden önce, ülkemizde, yıllardır öz
lemini duyduğumuz güven ve istikrar ortamı yakalanmıştır. İşte, bu çerçevede, yakalanan güven ve 
istikrar ortamıyla ve alman diğer tedbirlerle birlikte, başta ekonomi olmak üzere, hemen bütün alan
larda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kararlılıkla uygulanan bu tedbir ve politikalar neticesinde, ekonomimiz, 
2002 yılından itibaren, ciddî yapısal bir dönüşüm sürecine girmiştir. Gayri safî millî hâsıla açısın
dan, 2001 yılında yüzde 9,5 oranında daralan ekonomi, 2002-2005 döneminde, yıllık ortalama yüz
de 7,8 oranında büyümüştür. Böylece, kişi başına millî gelirimiz 2001 yılında 2 123 dolar iken -
2001 yılında 2 123 dolara gerilemişti- 2005 yılında 5 008 dolara ulaşmış bulunmaktadır. 

Uygulanan sıkı maliye politikası sonucu, kamu maliyesinde disiplin sağlanmıştır. Böylece, 
2000 yılında, millî gelirin yüzde 11,9'u oranında açık veren kamu finansman dengesinden istikrarlı 
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bir şekilde 2005 yılında yüzde 0,1 fazla veren kamu dengesine ulaşılmış bulunmaktadır. Siyasî is
tikrar, malî disiplin ve sıkı para politikasının etkisiyle, enflasyon, bildiğiniz gibi kontrol altına alın
mış ve enflasyon oranı, uzun yılların ardından, ilk kez tek haneli rakamlara gerilemiştir. 

Türkiye ekonomisi dünya ekonomisiyle daha fazla entegre olmuş ve dışticaret hacmi önemli 
ölçüde artmış bulunmaktadır. 2000 yılında 27,8 milyar dolar olan ihracatımız, 2005 yılında yaklaşık 
3 katı artarak 73,4 milyar dolara; 54,5 milyar dolar olan ithalatımız ise, 116,5 milyar dolara yüksel
miş bulunmaktadır. 

Ekonomideki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, piyasalarda güven ortamının yeniden sağ
lanması ve Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerimizin ivme kazanması sonucunda doğrudan yabancı ser
maye girişlerinde ciddî artışlar gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, doğrudan yabancı sermaye girişleri bu dönemde gerçekten ciddî oranda 
artmış, 2002 yılında sadece 1 milyar dolar seviyesinde olan yabancı sermaye girişi, bugün, 2005 
yılında 10 milyar dolara... 9,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; son yıllarda yaşanan tüm bu olumlu gelişmelere karşın 
ekonomide sağlanan iyileşmeler, istihdama sınırlı ve gecikmeli olarak yansımaktadır. Son üç yılda 
sanayi ve hizmetler sektörlerinde önemli ölçüde istihdam artışları sağlanmasına rağmen, artan 
nüfusumuz ve ekonomideki yapısal dönüşüme bağlı olarak tarım sektöründe yaşanan hızlı çözülme, 
sanayi sektöründeki boş kapasitelerin kullanılması, toplam istihdam artışını sınırlamış bulunmak
tadır. İşte, bu nedenle, Dokuzuncu Kalkınma Planı istihdamın artırılmasına yönelik politikalara özel 
önem vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan özellikle muhalefetteki arkadaşlarımız bir iki 
hususun üzerinde önemli bir şekilde durmuşlardır. Bunlardan bir tanesi işsizlik sorunudur. İşsizlik 
oranlarının yüksek olduğundan yakınmışlardır. 

Doğrudur, ekonomide ve diğer alanlarda çok önemli gelişmeler sağlanmasına rağmen, bu 
dönemde özellikle istihdam alanında diğer alanlardakine benzer şekilde çok önemli artışlar sağ
lanamamıştır; ama, her şeye rağmen, işsizlikte de bir artış yoktur değerli arkadaşlarım. Elimdeki 
resmî rakamlara göre konuşuyorum; işsizlik oranı 2002 yılında 10,3 seviyesindeyken, yine, 2005 
yılında da 10,3 seviyesinde seyretmektedir. 

Tabiî, şunu hiç unutmayalım ki, Türkiye'de gençlerin yeni iş piyasasına girmesiyle birlikte her 
yıl 600 000-650 000 civarında yeni iş imkânları yaratılmaktadır. Bunun üstüne, işsizlikte bir geliş
me beklenmektedir. Bunu, mutlak surette göz önünde bulundurmamız gerekmektedir; ama, ifade et
tiğim gibi, tarım sektöründeki hızlı çözülme ve sanayi sektöründeki özellikle boş kapasite alan
larının kullanılması nedeniyle işsizlik konusunda çok ciddî gelişmeler sağlanamamıştır; ama, 
Dokuzuncu Plan dönemi hedeflerinin en başında bu husus gelmektedir ve buna önem verilecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, tabiî ki, 
ekonominin dışında da, diğer sektörel alanlarda da çok önemli gelişmeler kaydedilmiş bulunmak
tadır. Bunları, tabiî, detaylı bir şekilde anlatsak saatler sürecek; ama, bir iki hususta, özellikle eğitim 
ve sağlık alanındaki gelişmeleri bir iki cümleyle sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, AK Parti Hükümetleri döneminde eğitime ve sağlığa çok ciddî yatırımlar 
yapılmıştır. Bunu hiç kimse inkâr edemez. AK Parti Hükümetleri döneminde genel bütçe har
camaları içinde Millî Eğitime ayrılan pay bütün bakanlıkların üstüne çıkmış bulunmaktadır. Bakın, 
konsolide bütçe içindeki pay, Millî Eğitimin payı 2002 yılında yüzde 7,6 iken, 2004 yılında yüzde 
8,5'e ulaşmış, 2005 ve 2006 yıllarında da yüzde 9,5'e yükselmiş bulunmaktadır. Millî Eğitimin kon
solide bütçeden aldığı payı ifade ediyorum değerli arkadaşlar. 

Diğer taraftan, çok önemli kampanyalar başlatılmış durumda, kanunlar çıkarılmış durumda. 
"Yüzde Yüz Eğitime Destek" kampanyası çerçevesinde, binlerce dershane, derslik yapılmış bulun-
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maktadır. Sadece son üç yılda, Türkiye'de özel sektörün de desteğiyle, kamu kesiminin birlikte yap
mış olduğu derslik sayısı 75 000'i bulmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu gelişmelerle birlikte, bu dersliklerle birlikte, Türkiye'de derslik başına 
düşen öğrenci sayısı 2002 yılında 50,7 iken, 2005-2006 öğretim yılında bu sayı 43,5'e düşmüş 
bulunmaktadır. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Okullardaki boş derslikleri de sayarsan oluyor.... Dön de bir 
bak, arka tarafta bir okul var, oraya da bak. 

MEHMET CEYLAN (Devamla) - Türkiye'de derslik başına öğrenci sayısı -2002 yılında-
50,7'den 2006 yılında 43'e inmiş bulunmaktadır. 

"Haydi Kızlar Okula" kampanyası çerçevesinde 150 000 kız öğrencimiz okula başlamış bulun
maktadır. Bu dönemde yine 15 adet yeni üniversitenin kurulması AK Partiye nasip olmuştur ve bun
ların devamı da gelecektir değerli arkadaşlarım. 

Sağlıkta reform niteliğinde, devrim niteliğinde işler başardık sizlerin destekleriyle, gayretleriy
le. Sağlıkta reform çalışmaları çerçevesinde, bildiğiniz gibi, bütün sağlık kuruluşları tek çatı altında 
toplandı. Artık, SSK hastanesi-devlet hastanesi ayırımı ortadan kalkmış bulunmaktadır. Türkiye'de 
aile hekimliği uygulaması başlatılmıştır, pilot uygulaması uygulamaya sokulmuş bulunmaktadır. 

Emekli Sandığından hizmet alan vatandaşlarımız özel hastane ve polikliniklerden de yararlan
maya başlamış bulunmaktadır. Genel sağlık sigortası çerçevesinde, hep birlikte çıkardığımız yasa 
çerçevesinde, bundan sonra, maddî gücü olmayan ve 18 yaşın üstündeki bütün vatandaşlarımız dev
letin sağlık güvencesi altında sağlık hizmetlerini alacaktır değerli arkadaşlarım. 

İşte, eğitimde olduğu gibi, sağlıkta olduğu gibi, ulaştırma alanında da, altyapı alanında da, 
enerji alanında da, diğer alanlarda da, Türkiye'de, Sekizinci Kalkınma Planı döneminde, 2003-2005 
yıllarında, özellikle, çok önemli gelişmeler, tarihî basanlar elde edilmiştir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu değerlendirmeden sonra, Sekizinci Beş Yıllık Plan 
dönemine ilişkin bu değerlendirmeden sonra, Dokuzuncu Plan hedefleriyle ilgili görüşlerimi ifade 
etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Dokuzuncu Plan döneminde -arkadaşlarımız da ifade ettiler- gayri safî 
yurtiçi hâsılanın yıllık ortalama yüzde 7 oranında artması hedeflenmiş bulunmaktadır. Bazı arkadaş
lar bu hedefi büyük olarak değerlendirebiliyorlar; ama, Türkiye, görüldüğü gibi, yüzde 7'lik, yüzde 
8'lik, yüzde 9'luk, 9,5'lik büyüme oranlarını başarmıştır; başaracak güçte, büyük bir ülkedir değerli 
arkadaşlarım. Geçmiş plan dönemlerinde de, cumhuriyet döneminden itibaren, yüzde 7'lik büyüme 
hızları bu ülkede yaşanmıştır, gerçekleştirilmiştir, Dokuzuncu Plan döneminde de çok rahatlıkla 
başarabileceğimiz inancındayız. 

2006 yılında gayri safî millî hâsıla 380 milyar dolar civarındayken, yüzde 7'lik bir büyüme ar
tışıyla birlikte, 2013 yılında yaklaşık 800 milyar dolara gayri safî yurtiçi hâsılanın ulaşacağını bek
lemekteyiz. Bu çerçevede, kişi başına millî gelirimiz, 2013 yılında 10 100 dolara, satın alma gücü 
paritesine göre ise 15 332 dolara ulaşacaktır değerli arkadaşlarım. 

Tarım kesimi, sıkıntılı olduğumuz bir kesim. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Türkiye 
ekonomisinde yapısal reformlar ve uygulanacak sektörel politikalar sonucunda, tarımsal üretimin 
sektörel kompozisyonunda da birtakım değişiklikler beklenmektedir. 

Bu politikalara paralel olarak tarım sektörünün katmadeğeri içindeki payının azalması, buna 
karşılık, sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylarının ise artması öngörülmektedir. Tarım sek
törünün, Plan döneminde, yıllık, ortalama yüzde 3,6 oranında büyümesi ve gayri safi yurtiçi hâsıla 
içindeki payının -2006 yılı itibariyle, şu andaki seviyesi yüzde 9,9- bu rakamın, 2013 yılında, yüz
de 7,8 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Bu da doğaldır değerli arkadaşlarım. Bütün gelişmiş 
ülkelerde, tarım sektörünün gayri safî yurtiçi hâsıladan aldığı pay gerilemektedir. Bu çerçevede, şu 
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anda, ülkemizde de, ifade ettiğim gibi, gayri safî yurtiçi hâsıla içinde tarım sektörünün payı yüzde 
9,9 iken, 2013 yılında, yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. 

Buna karşın, rekabet gücünün artırılması ve yüksek katmadeğer üreten bir yapıya geçişin sağ
lanmasına yönelik uygulanacak politikalar neticesinde, sanayi sektörünün yıllık ortalama yüzde 7,8 
oranında büyümesi ve dönem sonunda katmadeğer içindeki payının yüzde 27,2 seviyesine ulaşması 
beklenmektedir. Bugün itibariyle, sanayi sektörünün katmadeğer içindeki payı -2006 yılı itibariyle 
söylüyorum- yüzde 25,9 seviyesinde bulunmaktadır. Plan dönemi sonunda, sanayi sektörünün 
payının yüzde 25,9'dan yüzde 27,2 seviyesine ulaşmasını beklemekteyiz. 

Yine, paralel bir şekilde, hizmetler sektöründe de küçük de olsa bir gelişme beklemekteyiz Plan 
dönemi boyunca. Plan döneminde hizmetler sektörünün de yıllık ortalama yüzde 7,3 büyümesi ve 
2013 yılında katmadeğerden yüzde 65 oranında pay alması öngörülmektedir. Şu anda hizmetler sek
törünün toplam katmadeğer içindeki payı, yüzde 64 seviyesinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Plan döneminde, kamu ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarında da ar
tışlar beklemekteyiz. Bu dönemde, kamu ve özel sektör sabit sermaye yatınmlarmın yıllık ortalama 
yüzde 9,4 ve yüzde 8,1 oranında artması öngörülmektedir. Yani, kamu kesimi sermaye yatırımlarının 
özel sektörden daha fazla miktarda artması öngörülmektedir. Kamu kesimi sabit sermaye yatırım
larının yüzde 9,4, özel kesim sabit sermaye yatınmlarmın da yüzde 8,1 büyümesi öngörülmektedir. 

Eğitim, sağlık alanında da, yine, önemli artışlar beklemekteyiz ve bu sektörlerin toplam bütçe 
içindeki paylarının giderek artmasını beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde özelleştirme uygulamalarına 
devam edilecek ve bu çerçevede çalışmalar sürdürülecektir; ancak, tabiî, üretim sektörleri alanında 
devlet, kamu sektörü elini tamamen çekecek ve özel sektöre teslim edecek; ancak, özelleştirme uy
gulamalarında, özellikle tahıl alımı, tohumluk üretimi, demiryolu ulaşımı, elektrik iletimi, petrol 
arama, havameydanlannın işletilmesi, posta hizmetleri ile kıyı emniyetinin sağlanması alanlannda 
özelleştirme yapılmasını öngörmüyoruz. Bu alanlarda özelleştirme yapmayacağız değerli arkadaşlar. 

Bunun dışında, ifade ettiğim gibi, bu sektörlerin dışında, özelleştirme tüm hızıyla sürecektir. Bu 
çerçevede kamunun elektrik dağıtım ve toptan ticaret alanından, şeker, tütün ve çay ürünlerinin iş
lenmesi, petrokimya sanayii, hava ve deniz ulaşımı ile lokomotif ve vagon üretimi, malzeme alımı 
konusunda yürüttüğü faaliyetlerden tamamen çekilmesi planlanmaktadır. Yine, bu kapsamda elektrik 
üretimi, doğalgaz piyasası, kömür ve diğer maden işletmeciliğindeki kamu payı da düşürülecektir. 

Değerli arkadaşlanm, Dokuzuncu Plan döneminde yüzde 7'lik gayri safi millî hâsıladaki artışa 
paralel bir şekilde dış ticarette de artışlar öngörmekteyiz. 2005 yılında 73,4 milyar dolar olarak ger
çekleşen ihracatımızın, Plan dönemi sonunda 2013 yılında yıllık ortalama yüzde 14,2 artışla 210 
milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklemekteyiz. İthalat da paralel bir şekilde artacak; ama, ih
racata göre daha az bir artışla, ortalama yüzde ll'likbir artış oranıyla 2013 yılında ithalatımızın da 
275 milyar dolar seviyesine çıkmasını beklemekteyiz. Dolayısıyla, Plan dönemi sonunda, değerli ar
kadaşlarım, Türkiye'nin toplam dışticaret hacmi 500 milyar dolarlara yaklaşmaktadır. Yanm trilyon 
doları bulan bir dışticaret hacmine ulaşan bir Türkiye'yi görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, tüm bunlar sonucunda carî işlemler açığının gayri safî yurtiçi hâsıla 
içindeki payının 2005 yılında yüzde 6,4'ten 2013 yılında yüzde 3 seviyesine gerilemesi öngörül
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, turizm gelirlerinde de Plan döneminde çok önemli gelişmeler beklemek
teyiz. Bilindiği gibi, 2000 yılında sadece 7,6 milyar dolar olan turizm gelirlerimiz, 2005 yılında 18,2 
milyar doları bulmuş bulunmaktadır ve turist sayısı da, 2000 yılında 10,4 milyondan, bugün, 
23 000 000'u bulmuş bulunmaktadır. Plan dönemi sonunda da, bugün, 18 milyar dolar seviyesinde 
olan turizm gelirlerimizin, 2013 yılı sonunda, 36,4 milyar dolara ulaşmasını beklemekteyiz. 
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Değerli arkadaşlarım, doğrudan yabancı sermaye girişlerinde de, Plan döneminde, ortalama her 
yıl 12,1 milyar dolar seviyesinde doğrudan yabancı sermaye girişi beklemekteyiz. 

Enflasyon oranının -arkadaşlarımız ifade ettiler- Plan dönemi sonunda yüzde 3'lere 
gerilemesini beklemekteyiz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, ekonomi alanında, malî alanda bu gelişmeleri beklerken, 
diğer sektörlerde de çok önemli gelişmeleri, elbetteki, hedeflemekteyiz. Plan dönemi boyunca, sek-
törel, beşerî ve bölgesel gelişme konularında da çok önemli gelişmeleri hedeflemiş bulunmaktayız. 
Tanm sektöründe, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapıya geçiş amaçlanmaktadır Dokuzuncu 
Kalkınma Planında. 

Değerli arkadaşlarım, sanayi sektörü, rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu 
amaçla, geleneksel sektörlerde, yüksek katmadeğerli ürünlere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ceylan, ek 1 dakikalık süre içinde konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - 1 mi, 4 mü Sayın Başkanım? 
BAŞKAN-1 dakika... 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, 100 sayfalık bir Plan dokümanı 

var. Bu kadar kısıtlı bir zaman içinde, bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatmak imkânına da sahip 
değiliz. Tabiî, sizlerin de fazla vaktini almak istemiyorum; ancak, sözlerimi şu şekilde ifade etmek is
tiyorum: Bu Plan, yeni bir yaklaşım getirmektedir ülkemize ve inanıyorum ki, yedi yıllık bir gelecek
te, bir perspektif içinde, bu Planla birlikte, Türkiye, çok daha önemli yerlere gelmiş bulunacaktır ve 
dünya ekonomileri içinde, inşallah, inanıyorum ki, ilk 10 arasına girmeyi başaracaktır Türkiye. 

Böylesi bir Planın hazırlanmasında, başta Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileri olmak üzere, 
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, yetkililere, akademisyenlere teşekkür ediyorum. 

Planın ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Saygıdeğer arkadaşlarım, birinci bölümde Sayın Bakan sunuş yaparken, konu tamam

lanamadığı için, Sayın Bakan sadece 4 dakika, hatta 3,5 dakika civarında kullandı; ben, onun için, 
adaletli olması için o süreyi diğer arkadaşlara verdim; ama, ondan sonraki konuşmaların hiçbirisin
de böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını belirttim. Bundan sonraki bütün hatiplerin konuşmasını 
teşekkür için 1 dakika için uzatacağım; ama, toparlayamazsa, benim yapacağım hiçbir şey yok, 
konuşma kendiliğinden kesilmiş olacak. Tekrar hatırlatıyorum. 

ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Düğmeyi açabilirsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Şahsı adına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan. 
Sayın Kandoğan, buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Benden önce, AK Parti Grubu adına konuşan Çok Değerli Milletvekilimin söylemiş olduğu 

bazı hususlarla ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 
Bir kere, Sayın Milletvekilim, kişi başı millî gelir rakamını 5 008 dolar olarak verdi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Doğru... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "Doğru" diyen milletvekilim kim; göremiyorum; ama... 
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Şimdi, o rakam, dolar kuru 1,30 YTL civarındayken ortaya çıkan bir rakam. Şimdi dolar kuru 
1,63-1,64 YTL civarında. Hesaplarsanız, Sayın Milletvekilim, o, 5 008 dolar olan kişi başına millî 
gelir, bugün, 4 100 dolarlara düşmüştür. Biz hep bunu söylüyorduk zaten; yani, bu millî gelir hesap
lamasının kâğıt üzerinde yapılmasının yanlış olduğunu ifade ediyorduk. 

Şimdi, siz, geldiniz, söylediniz, aynı rakamları telaffuz ediyorsunuz; ama, Türkiye'de, şu anda, 
bu dolar seviyesiyle kişi başına düşen millî gelir rakamı 4 100 dolarlar civarındadır. Bir kere bunun 
altım çizmek lazım. 

İki... 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - 2005'in sonuna göre. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ya, şimdi, sonu başı olur mu; şu anki durumu 

konuşuyoruz. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Olur tabiî. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Nereden biliyorsunuz, 2005'in sonunda veya 2006'nın 

sonunda bu rakamın daha yukarıda olacağını, düşük olacağını? Mevcut, bugünkü durum bu. Biz, 
zaten bunu söylüyorduk; aşırı değerlenmiş Türk parasından dolayı bu rakamlar böyle şişmiştir diye 
söylüyorduk, söylediğimiz gerçekleşti. 

Şimdi, siz diyorsunuz ki Sayın Milletvekilim, gayri safi yurtiçi hâsıla 850 milyar dolar olacak 
2013'te. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - 800 milyar dolar. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - 850 milyar dolar; siz öyle söylediniz. Bunu neye 

dayanarak söylüyorsunuz; 2013 yılı sonundaki dolar kuruna, tespit ettiğiniz dolar kuruna uygun 
olarak o rakamı söylüyorsunuz; ama, 2013 yılı sonundaki cari rakamlarla -dolar kuru öyle olmaz
sa, şu anda öyle değil- bu, 850 milyar dolar olmayacak. 850 milyar dolar olmayacağı için de, kişi 
başına, o, Sayın Başbakanın 10 099 dolara çıkarmış olduğu rakam olmayacak. Bizim söylemek is
tediğimiz bu. 

Şimdi, siz dediniz ki, 57 ihtisas komisyonu toplanmış; çok güzel. 57 ihtisas komisyonunun top
lantısının sonunda bir plan hedefi çıkıyor; ama, Sayın Başbakan çıkıyor, o 57 komisyonun yapmış 
olduğu çalışmaları bir kenara bırakıyor, diyor ki, ben 8 700 dolan kabul etmiyorum, 2013 yılı 
sonundaki rakamlar 10 099 dolar olacak. Şimdi, nerede kaldı o 57 komisyonun çalışması? 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Onlar sektörel, ihtisas komisyonları. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ya, sektörel veya değil sevgili kardeşim; yani, mesele, 

ortaya konulan rakamların sağlıklı olmasıdır, doğru hedefler ortaya konulmasıdır, ulaşılabilecek 
hedeflerin ortaya konulmasıdır. Yoksa, ben de isterim, keşke 15 000 dolar olsaydı. Hepimiz arzu 
ederiz. Kim arzu etmez ki, Türkiye'de, 2013 yılı sonunda kişi başına millî gelir 15 000 dolar ol
masını kim arzu etmez; ama, rakamlar ortada. O enflasyon rakamlarıyla, dövizde oynayabilecek 
yeni bir oynaklıkla, o 10 000 rakamlarının olmayacağını sizler göreceksiniz. Onun için, milletin 
karşısına çıkıp, gerçek rakamlar neyse onları söylemek lazım gelmektedir. 

Şimdi "tarımın payının düşmesi doğaldır" dediniz. Şimdi, AK Parti Seçim Beyannamesinin 69 
uncu sayfasına bakıyoruz. Bunu söyleyeceğinizi bilseydim, yanımda getirirdim de; ama, yanımda 
yok. 69 uncu sayfasında diyorsunuz ki Seçim Beyannamesinin: "Tanmım Türkiye'deki gayri safî 
yurtiçi hâsıladan aldığı pay yüzde 14'ler seviyesindedir." Bunu küçümsüyorsunuz Seçim Beyan
namesinde. Yani, bu rakamın biz daha üzerine çıkacağız diyorsunuz. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Azalmayacak mı demişiz orada? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet. Yüzde 14'ü eleştiriyorsunuz. "Tanmın gayri safî 

yurtiçi hâsıladan almış olduğu pay yüzde 14'lere düşmüştür." Eleştiriyorsunuz ve bunu söyleyerek, 
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seçimde oy istediniz vatandaşlardan ve vatandaşlar da, sizin bu Seçim Beyannamenizdeki tarımla 
ilgili sözlerinize dayanarak, kırsal kesimde çiftçilerimiz, tarımla uğraşanlarımız size oy verdi. Şim
di geldiniz, burada diyorsunuz ki -AK Parti adına konuştunuz; şahsınız adına konuşsaydmız bunu 
söylemezdim, AK Parti Grubu adına konuştunuz- şimdi diyorsunuz ki: "Yüzde 10'lara düştü şu an
da, yüzde 10'larda; biz bunu, 2013 yılı sonunda yüzde 7,8'lere düşüreceğiz" diyorsunuz. 

Şimdi, o zaman... 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Gelişme öyle. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Efendim, siz bir plan ortaya koymuşsunuz; bu planda, 

2013 yılı sonunda tarımın gayri safî yurtiçi hâsıladan alacağı payın yüzde 7,8'e düşeceğini söylüyor
sunuz; ama, seçim meydanlarında, vatandaşa, çiftçiye, köylüye farklı şeyler söylediniz. Tütünde 
kotalarla ilgili söylemiş olduklarınız, şekerpancarı kotasıyla ilgili söylediklerinizin tam tersini yap
tığınız gibi, burada da gelip, 7,8'e düşüreceğinizi söylüyorsunuz. 

Şimdi, nüfusun yaklaşık yüzde 35 kesimi tarımda. O da bir miktar düştü, yüzde 29,5'lere düş
tü bu dönemde. Bu vatandaşlarımız ne yapacak?! Sizlere güvenip, tarımla ilgili politikanızın bu 
olacağına inanan vatandaşımız ne yapacak?! 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Hizmet sektörüne, sanayi sektörüne gidecek. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, sevgili kardeşim, güzel, isteriz; tarımdaki 

nüfusumuz sanayi ve hizmetler kesimine geçsin, ben de isterim; ama, var mı böyle bir şey; hayır, 
yok böyle bir şey. Türkiye'deki işsizlik rakamlan meydanda. Devraldığınız döneme göre işsizlik 
rakamları yükselmiş, yüksek. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Hayır, çıktı işte ortaya. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız Sayın Milletvekilim, siz, bakınız, bu Planda 

diyorsunuz ki... Bak, bu Planda hedefiniz 10,4; ulaşabilirseniz. Devraldığınız da 10,3. Yani, dev
raldığınız duruma göre hedefiniz daha yüksek ve ulaşamayacaksınız, bu sene bu hedefe 
ulaşamayacaksınız. Yani, işsizlikle ilgili, sanayide, hizmetler sektöründe, tarımdan ayrılan nüfusu 
emebilecek bir kapasite olsa, hay hay, tarımdaki nüfusumuzu alalım, sanayi ve hizmetler sektörüne 
kaydıralım. Yok böyle bir şey. 

HALİL AYDOĞAN (Afyon) - Yatırımları görmüyor musunuz? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Efendim, şimdi, bakınız "yatırım" diyorsunuz da yanlış 

söylüyorsunuz. Bakınız, bir kere bunu tespit edelim: Türkiye'de bir büyüme yüzde 7,5; sizin 
döneminizde. Siz 2002'yi de aldığınız için 7,8 çıkartıyorsunuz; 2002'yi ayırın bir kenara. 2002'de 
yüzde 7,9 büyüme; yani, sizin üçbuçuk yıllık ortalamanızdan daha yüksek, 2002. Bakınız, o kriz or
tamından sonraki büyüme yüzde 7,9. Şimdi, bu dönemde yüzde 7,5 büyüdünüz, üçbuçuk yılda. 
Peki, bu yüzde 7,5 büyüme varsa bu işsizliğe niye bir çare yok? Niye, biliyor musunuz; sizin 
büyümeniz, ithalata dayalı bir büyüme. Böyle bir büyüme modeli Türkiye'de söz konusu. İthalata 
dayalı bir büyüme modeli olduğu için o yüzde 7,5 büyüme, işsizliğe çare olmayacak bir büyüme. 
Bunu nereden çıkarıyorum; rakamlara bakın, ithalat rakamlarına bakın. İthalat rakamlarında ara 
malı ithalatı 80 milyar dolar; görülmemiş bir rakam. Siz, yurt dışından ithal ettiğiniz ara malların 
üzerine çok az bir muamele yaparak onu ihraç ediyorsunuz ve böyle bir büyüme modeli olduğu or
taya çıkıyor. Buna bir örnek vermek istiyorum. Ben Denizliliyim. Benim bütün yakın çevrem teks
tille uğraşır. Şimdi, sizin, döneminizde -tekstilin ara malı nedir; ham bezdir- ham bez Çin'den, Hin
distan'dan, Pakistan'dan ara malı olarak ithal ediliyor. Niye ithal ediliyor; çünkü, aşırı değerli Türk 
Lirasından dolayı ithalat çok ucuzladı. Şimdi, bizim sanayicimiz, KOBİ'lere yaptırdığı veya ken
disinin ürettiği ham bezi yurt dışından ithal ediyor; onun üzerine bir baskı yapıyor ve ihraç ediyor. 
Siz, zannediyorsunuz ki, ihracatımız bu kadar arttı. İhracatınız da ithalata dayalı bir ihracat artışı... 
Bunun da altını çizmek lazım. 
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Onun için, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin sıkıntısını iyi tespit etmek lazım; ama, bunu, bu 
Kalkınma Planında, siz, bugünlerde ortaya çıkan yanlışlığınızdan, bu yanlışlığınızdan dönememiş-
siniz; çünkü, bu yanlışlığı görmeden önce bu Plan hazırlandı. Siz, bu Planın içerisinde hâlâ aşırı 
değerli Türk Lirası, aşın değerli... 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Yıl sonu ortalamasına bak. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Efendim, yanlış düşünüyorsun işte. Aşırı değerli Türk 

Lirası -bak gene söylüyorum- ithalatı cazip hale getirecektir, ihracatı zorlayacaktır ve dolayısıyla bir 
kısırdöngü içerisine girilip Türkiye'nin en büyük sıkıntısı olan, şu anda en büyük sıkıntı olan cari 
açık artmaya devam edecektir. Bu politikayla, siz, cari açığı düşüremezsiniz. Demin de söyledim, 
iddia ediyorum ve bu konuda çok iddialıyım. Bu politikayla, bu sürdüreceğiniz bu politikayla cari 
açığı düşürmeniz mümkün değil, mümkün değil; çok iddialı söylüyorum. 

O nedenle değerli milletvekilleri, geliniz, yanlışlıkların nerede yapıldığını bir kere bir tespit ediniz. 
Bu yanlışlıklardan dönerek yeni bir ekonomi politikası, yeni bir vizyonla meselelere yaklaşınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Siz, doğrudan yabancı sermayeyle ilgili de şunu söy

lediniz: 2013 yılına kadar yıllık 12,1 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye gelecek. 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - 10 milyar dolar gelmiş zaten. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, sevgili kardeşim, bakınız, hangi alanlara gelecek, 

hangi sektörlere gelecek?! Bizim yerli sektörümüz, yerli sanayicilerimiz dünyayla rekabet 
edemedikleri için yatırımlarını Türkiye'ye değil, yurt dışına yapmaya başladılar. Geçen gün 
gazetelerde siz de gördünüz; 150 büyük sanayicimiz yurt dışına yatırım yapmak için gidiyor. Şim
di, yurt dışından gelenlere de bakın, hangi sektörlere geliyor; gayrimenkul alımına geliyorlar, gay
rimenkul, banka alıyorlar. Yani, gelen yabancı sermaye, Türkiye'de yeni istihdam alanları 
yaratabilecek bir doğrudan yabancı sermaye değil. İşte, yanıldığınız noktalardan birisi de bu. O 
nedenle, bunların iyi değerlendirilip, planın iyi hazırlanması gerektiğini söylüyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Bu bankaları satanlar, paraları ne yapıyor; bir de onu 

söyleyin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sonraki konuşmamda... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Konuşacak mısınız Sayın Bakanım?.. 
Hükümet adına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dokuzuncu Kalkınma Planının ikinci tur ve birinci tur görüş
meleri içerisinde, bazı noktalar üzerinde, özellikle muhalefet milletvekilleri değerlendirmeler yap
tılar. Bu değerlendirmeler, bazı teknik boyutları da içerdiği için, hepsine değil, ama, bu safhada 
bazılarına açıklık getirmek istiyorum. 

Her şeyden önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan müzakerelerde de ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirmesi yapıldı. Sayın milletvekilleri orada da bunu çok gündeme getirmişlerdi, burada tekrar 
gündeme girdi. Yani, Yüksek Planlama Kurulunda, Sayın Başbakanın, kişi başına millî gelirin 8 700 
dolar değil de 10 000 dolar civarında olmasını uygun gördüğüyle ilgili görüşünün Plan sürecine 
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müdahale olduğunun ısrarla ve tekrar tekrar vurgulanması, ifade edilmesi, bir kere, Plan sürecinin 
ne olduğuyla ilgili bilgilerin eksik olduğunu veya yanlış olduğunu göstermektedir. 

Bir kere, baştan beri, sürekli olarak vurguluyoruz. Bu Plan, sadece özel ihtisas komisyonları 
çalışmalannm sonucu değildir. Bu Plan, sadece Devlet Planlama Teşkilatının yapmış olduğu bir 
çalışmanın sonucu da değildir. Bu Plan, belli bir süreç içerisinde ortaya çıkmaktadır. Elbette, 2 252 
değerli uzman ihtisas komisyonlarında çalışmışlardır, belli olgunluğa orada ulaştırmışlardır Plan 
çalışmalarını; hepsine teşekkür ediyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı da tüm Müsteşarlık bünyesin
deki uzmanlarıyla, memurlarıyla, hizmetlileriyle birlikte bu Planın mükemmel bir şekilde ortaya 
çıkması için gayret sarf etmişlerdir. Başta Sayın Müsteşar olmak üzere, tüm Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığının elamanlarına, mensuplarına teşekkür ediyoruz. Ama, Planın sonuçta Yüksek 
Planlama Kuruluna geleceği bir yasal zorunluluktur, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçeceği 
de yine bir gerekliliktir. Bu süreçlerin hepsinde plan tekrar gözden geçirilir ve süreçte karar verme 
yetkisine sahip olan kişiler alternatifleri, detayları tartışırlar ve bu tartışma sonucunda da her 
aşamada plan yeni bir safhaya ulaşır. Nitekim, Yüksek Planlama Kurulunda, bildiğiniz gibi, üye 
olarak tek bir bürokrat vardır; DPT Müsteşarıdır. Sayın Başbakan, Yüksek Planlama Kurulunun 
başkanıdır ve 7 de bakan bu Kurulun üyesidir. Bu Kurulda, bürokratlar, ilgili uzmanlar Planı tak
dim etmişlerdir, Plan detayları tartışılmıştır sonuna kadar ve Yüksek Planlama Kuruluna Plan fark
lı alternatiflerle, farklı varsayımlara göre farklı sonuçlarla takdim edilmiştir ve bu takdim içerisin
de de Sayın Başbakanın bunun 10 000 dolar civarında gerçekleşmesinin daha makul olduğunu ifade 
ettiği durumda da konu müzakere edilmiştir ve sonra karara bağlanmıştır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Uzmanların görüşü?!. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Dolayısıyla, Yüksek Planlama Kurulunun, Kurula gelen rakamları, ifadeleri değiştirme yetkisi yok
tur demek -ki, burada yapılan iddialar bu anlama gelir- planlama sürecinin ne olduğunu bilmemek 
demektir. Dolayısıyla, elbette Yüksek Planlama Kuruluna bir metin gelecektir. Bu metinle birlikte, 
kesin metin olmadığı için, alternatifler gelecektir. Bu alternatifler içerisinde de, elbette ki, seçim ve 
tercih olacaktır. Yapılan o olmuştur. 

Sonra, Bakanlar Kuruluna gelmiştir, orada da müzakere edilmiştir. Değişen kısımlar, ilaveler, 
çıkarmalar, elbette her safhada söz konusu olabilir. Nitekim, Plan ve Bütçe Komisyonunda da bazı 
değişiklikler olmuştur. Eğer, Yüksek Planlama Kurulundaki müdahale hukukî değildir deniliyorsa, 
bu takdirde, Plan ve Bütçe Komisyonundaki değişiklikler de hukukî değildir, Genel Kurulda 
yapılacak değişiklikler de hukukî değildir anlamına gelir ki, bunu kabul etmek, bunu savunmak, 
bunun böyle olduğunu iddia edebilmek mümkün değildir. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Kimse öyle bir şey söylemedi. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Sürecin her safhasında birtakım değişiklikler olabilir, olmalıdır ve bu da işin karakteridir, doğasın
dan kaynaklanmaktadır. 

Hatta, olaya tersinden bakalım. Eğer, Yüksek Planlama Kurulunda ve Bakanlar Kurulunda hiç
bir değişiklik olmasaydı, öyle zannediyorum ki, eleştirme kastıyla bir şey söyleme ihtiyacı içerisin
de, aman, bu tamamen bir bürokratik metin olmuştur, neden Yüksek Planlama Kurulunda veya 
Bakanlar Kurulunda değişiklik olmamıştır diye burada eleştirilebilirdi. Belki de öyle bir eleştiri 
yapılabilirdi, yapılırdı da. 

Dolayısıyla, sürecin tamamını bir bütün olarak görmek lazım ve önemli olan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulundan çıkan metnin ne olacağıdır. Burada da olumlu katkı getiren her
kesin katkısı, elbette değerlendirilecektir. 

- 3 5 2 -



TBMM B:121 28 . 6.2006 O: 2 

Diğer taraftan, özellikle varsayımlar arasında, "2013 dolar kuru 1,436 YTL olarak belirlenmiş
tir; bu, son günlerdeki dolardaki çıkışı inişi dikkate almamak demektir..." Bir kere, son günlerdeki 
dolardaki iniş-çıkışa göre önümüzdeki yedi yılın sonundaki geleceğimiz noktayı belirlemeye kal
karsak yanlış yapanz. Plan, geçici kısa dönem dengelerini ifade etmez ki. Plan, bir uzun dönem den
gesini ifade ediyor. Dolayısıyla, olayları değerlendirmek, rakamların, verilerin nereye gideceğini, 
nereden geleceğini görmek, bu uzun dönem değerlendirmelerle birlikte verilecek kararla ancak an
laşılabilir. "Bu olur mu? Nasıl olacak? Şu andaki düzeyinde bir dolar kurunu 2013'te kabul ediyor
sunuz" diye ifade, yani, Türkiye'de yaşadıklarımızla birlikte değerlendirilirse doğru bir bakış açısı 
değildir. Neden; çünkü, 2006 Kasımında dolar 1,680'di. 

MEHMET SOYDAN (Hatay) - 2001... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

2002 Kasımını söylüyorum. Birkaç ay öncesinde geldiği nokta da 1,350 idi. Bu, sadece Türkiye'ye 
özgü bir şey de değil. Önümüzdeki dönemde de uygulanacak verimlilikteki artış, ekonomik den
geler, perspektif, rekabet gücünün artırılması... Plan hedefleri gerçekleştiği takdirde dolar kurunun 
geleceği yer burasıdır. Bunun teknik, ekonometrik hesaplan yapılmıştır. Peki, böyle bir şey olabilir 
mi, mümkün mü; elbette olabilir ve elbette ki mümkündür. Neden? Şimdi, bakın, Güney Kore. 
1997'de, Güney Kore'de 1 ABD Dolan 1 900 Wondu; Kore'nin millî parası. Şimdi kaç; 1 000 
Wonun da altına düşmüş, 957 Won; yandan daha fazla düşmüş. 

Şimdi, Sayın Ümmet Kandoğan diyor ki: "İşte, dolann değeri bu kadar düşerse, bu kadar düş
müş dolar kuruyla, bu ihracat tıkanır, ithalat artar, cari açık da artar. Halbuki, siz, 2013'ün sonunda 
cari açığı yüzde 3'e düşürüyorsunuz." İşte, rakamlar ortada. Güney Kore'de, 1 900 Won düşmüş 957 
Wona ve Güney Kore'de, 2004 yılında 28 milyar dolar cari fazla var, 2005 yılında 10 milyar dolann 
üzerinde cari fazla var. Burada, ekonomiyi, sadece elinize aldığınız bir veriyle, bir rakamla, işte, kur 
düşerse ihracat azalır, ithalat artar diye tek bir veriden hareketle değerlendirme yaptığınız zaman, 
ortaya iki şey çıkar: Bir; ben iktisatçı değilim, iktisatla ilgili dinamikleri, tüm değişkenlerle, tüm 
parametrelerle birlikte izah etmem mümkün değildir; birini seçer ona göre o varsayım altında değer
lendirme yapanm demektir ki, bu realite olmaz, bu gerçek olmaz ve ulaşacağımız sonuç da bu ol
maz. Dünyanın değişik ülkelerine baktığınızda farklı örnekleri her zaman bulursunuz. 

Yine yanlış başka bir değerlendirme: "Efendim, tarımın millî gelir içerisindeki payı 9,9'ken, siz 
2013'te 7,8'e düşüreceksiniz. Bu sizin programınıza da aykın, Seçim Beyannamenize de aykın, 
Hükümet Programınıza da aykın. Tanmı küçültüyorsunuz." Tanmı küçültmüyoruz. Neden tanmı 
küçültmüyoruz; çünkü, 2006'da millî gelir 380 milyar dolar. Bunun yüzde 9,9'unu aldığınız zaman, 
tanmm oluşturduğu gelir miktan 38 milyar dolar eder; millî gelir içerisinde 38 milyar dolarlık bir 
payı ifade eder. Ama, 2013 yılında millî gelirin tamamı büyüyecek, 380 milyar dolarlık millî gelir 
800 milyar dolar olacak. Millî gelir içerisinde tanmm payı 7,8'e düşecek; ama, tanmm 38 milyar 
olan değeri 62 milyar dolara çıkacak, ikiye katlanacak. Dolayısıyla, tanmı küçültmüyoruz; tanmsal 
üretimi, tanmsal geliri artınyoruz. Aslında olay değerlendirilecekse, gerçekçi bir bakış açısıyla, 
realist bir şekilde, objektif olarak, muhalefet yapma duygusuyla değil, doğruyu, gerçeği tespit et
mek maksadıyla konu anlatılacak, izah edilecek, tartışılacaksa, bu bağlantılan içerisinde ortaya 
konulmalıdır, değerlendirilmelidir diyorum. Zaten tanmın istihdam içerisindeki payı da sürekli 
düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde de böyle. Japonya'ya bakarsınız, Avrupa'ya bakarsınız, Amerika 
Birleşik Devletlerine bakarsınız -gelişmiş ekonomilere- tanm nüfusunun toplam nüfus içerisindeki 
payı bizdeki gibi yüksek değildir. 

NAİL KAMACI (Antalya) - Nereye götüreceksiniz, hangi sanayie götüreceksiniz?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Bakın, 98'de tanmdaki istihdam 9 000 000. 2005'te bu 6,5 milyona düşmüştür. Zaten düşerek 
geliyor, azalarak geliyor. Normal gidiş bu zaten. Bunun dışında plana bir şey yazsamz, zaten doğal 
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gidişe, normal gelişime aykırı bir laf etmiş olursunuz, söz söylemiş olursunuz. Yani, 98'de toplam 
istihdam içerisinde tanmsal istihdamın payı yüzde 41,5'ken, 2005'te bu 29,5'e düşmüştür. Elbette ki 
Plan dönemi boyunca da bu tarımsal istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı da düşecektir. Bu, 
sanayi ve hizmetler sektöründe absorbe edilecektir, yeniden iş bulacaktır ve ekonominin gelişmiş
liği de bu rakamlarla, bu verilerle ölçülür. Gelişmiş ekonomiyle gelişmekte olan ekonomi arasın
daki fark budur zaten. Yüz yıl önceki Türkiye'yi alın, ikiyüz yıl önceki Avrupa'yı alın, millî gelir 
içerisinde tarımın payı yüzde 90'ın üzerindedir. Dünyanın doğal gelişimi, normal gelişimi bu iken 
"bu niye böyle gidiyor kardeşim" diye burada konuştuğunuz zaman, iktisadî gelişmeleri bir tarihî 
perspektif içerisinde de iyi görmeme gibi bir sonuç ortaya çıkarır diye düşünüyorum. 

Özet itibariyle, bu Planda, evet, özel ihtisas komisyonlarında çalışan 2 252 değerli uzmanın et
kisi, payı, katkısı, enerjisi vardır; teşekkür ediyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı, aylarca, bir yılı aş
kın süredir tüm personeliyle emeğini bu konuya teksif etmiştir; ayrıntı, detaydan öte, doğruyu ve 
stratejiyi en uygun şekilde belirleme çabası içerisinde olmuştur, doğru şeyler tespit etmişlerdir ve 
doğru bir metin önümüze getirmişlerdir, kendilerine teşekkür ediyorum ve her türlü eleştiriye rağ
men bunları bir katkı saydığım için, hem Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerine, hem de 
iktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekillerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKTAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saat 20.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.21 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci 
Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2.- Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1075) (S. Sayısı: 
1214) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Planın ikinci bölümü üzerinde, şahsı adına, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın konuşmasın

da kalmıştık. 
Sayın Eraslan, buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, kalkınma planlan yapılırken toplumun ve sektörlerin içinde 

bulunduğu şartlar göz önünde bulundurulur, sorunları dikkate alınır ve planlar onların çözümü 
cihetinde hazırlanır demiştik ve bu Plan çerçevesinde, toplumsal ve sektörel birçok sorunun gözar-
dı edildiği ve onların çözüme kavuşturulması, rahatlatılması cihetinde gerçekten ciddî bir çalış
manın olmadığı kanaatimi ifade etmiştim. 

Sayın Bakanımız, tanm sektörüne verilen desteklerden ve bunun 2013'te 7,7 olacağından; 
dolayısıyla, gayri safî millî hâsılanın artmış olacağından dolayı, 800 küsur milyar dolayında 
olacağından dolayı tanm sektörünün gayri safî millî hâsıladan alacağı payın da o şekilde artacağını 
ifade etti. Denizli Milletvekilimiz Sayın Ümmet Kandoğan Beyin hitabına cevaben bunu ifade etti 
diye düşünüyorum. Tabiî ki, ben, Sayın Kandoğan'ın ifadelerini ve Sayın Bakanımızın da cevabını 
üst üste koyduğumda, şöyle bir sonuç çıkarıyorum: Gayri safî millî hâsıladan tarım sektörümüzün al
dığı pay, doğru yüzde 14, yüzde 15 seviyelerindeydi ve şu an, gayri safî millî hâsıladan aldığı pay, 
tanm sektörünün, yüzde lO'lar dolayına düşmüştür. Bunu, oransal olarak değil rakamsal olarak 
değerlendirirsek daha doğru bir neticeye varacağımızı düşünüyorum. Mesela, Refah Partisi ile Doğ
ru Yol Partisinin koalisyon olduğu 1997 verilerine bakıyorum; acaba Türk ekonomisi tanm sektörüne 
ne kadar destek vermiş -Sayın Bakanımız da Maliye Bakanıydı o zaman- 6,2 milyar dolar. 6,2 mil
yar doları verirken Türk ekonomisi tanm sektörüne, o zamanki gayri safî millî hâsılanın yanılmıyor
sam yüzde 14 veya 15'ine veya daha fazlasına tekabül ediyordu; 1997'den 2005 yılına gelmişiz, 2006 
yılı bütçesini yapmışız, 2006 yılı bütçesinde, tanma, tanm sektörüne ayırdığımız pay ise 2,8 milyar 
dolar. Gayri safî millî hâsıla artmış, gayri safî millî hâsıla 358 milyar dolar olmuş; gayri safî millî 
hâsılamız artmasına rağmen, tanm sektörüne ayırdığımız pay, 1997 yılında ayırdığımız paydan çok 
çok daha aşağıya düşmüştür. Bunlar, resmî rakamlardır; dolayısıyla, 2013 yılında gayri safî millî 
hâsılanın 800 küsur milyar dolar olduğunu farz ederek ve gayri safî millî hâsıladan alacağı payın da 
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7,7 civarında olacağını hesap ederek, bugünkünden çok daha fazla tanm sektörüne destek verileceği 
kanaati, teorisi, bana göre, havada kalan bir teoridir ve bütün dünya tanm sektörünü desteklerken -
çünkü, tanm sektörü önemli bir sektör- özellikle Türkiye'de, gayri safî millî hâsılanın yüzde 11 'ini 
oluşturan tanm sektörü, istihdamın yüzde 33'ünü oluşturan tanm sektörü, her geçen yıl destek, süb
vansiyon noktasında, tanm sektörüne aynlan kaynak noktasında azalma yaşarken, girdi maliyetlerin
de de her geçen gün artış gösteriyor. Yazılı soru önergelerimize gelen cevap ortada. Bakın, birkaç tane 
rakam vermek istiyorum size: 2002 yılı sonunda -çiftçinin ana girdi kalemi özellikle mazot ve güb
redir- 1 245 000 lira olan mazot, geldiğimiz gün itibariyle 2 500 000 lira olmuştur ve yüzde 100'e 
varan bir artış söz konusudur. Diğer taraftan, Avrupa Birliği ülkelerinde, akaryakıtı, çiftçi, 55 sente 
kullanırken, biz, hemen hemen 2 dolar düzeyinde kullanıyoruz veya 1,8 dolar düzeyinde, çiftçimiz, 
akaryakıtını alıp kullanmak durumunda kalıyor. Amerika Birleşik Devletlerine bakıyoruz, 40 sent. 
Peki, orada da petrol çıkmıyor, Avrupa Birliği ülkelerinde de petrol çıkmıyor, bizde de petrol yok; 
onlar da ithal ediyor, biz de ithal ediyoruz; ama, niye, biz 2 dolar düzeyinde, milletimize, bu ülkede 
yaşayan insana ve çiftçiye akaryakıtı kullandınrken, ABD 40 sent, Avrupa Birliği ülkeleri 55 sente 
kullandırıyor? Demek ki, bizde vergi oranlan hâlâ yüksek, hâlâ vergi oranlannı düşürememişiz, 
dolayısıyla, girdi maliyetlerini de aynı şekilde düşürememişiz. Mesela, 2002 yılında 250 000 lira olan 
gübre, 2005 yılı sonunda, üre gübresi -cinsini de söyleyeyim- 540 000 lira şu an ve artış oranı yüz
de 113. Bunu hangi çiftçiye söylerseniz söyleyin, bu rakamlan, mutlaka ondan alırsınız. Aynı şekil
de, amonyum sülfattaki artış yüzde 95, DAP gübresindeki artış yüzde 75. Özellikle tohumluk fiyat-
lan ve ilaç fiyatları yüzde 36 ile yüzde 35 oranında artış göstermiştir. Sulamayla ilgili enerji fîyatlan, 
tanmsal sulamada kullanılan enerji fîyatlan yüzde 30 oranında yine zamlanmıştır, artış göstermiştir. 
Şimdi, çiftçimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor; ama, ürün fiyatı artışı söz konusu olmadığı için 
kâr edemiyor. Kâr edemediği için borcunu bazen ödeyemiyor, kredisini ödeyemiyor ve kredisini 
ödeyemeyen bir çiftçinin icra emri elimde. Bakın, mektuplar göndermişler, demişler ki, biz bor
cumuzu ödeyemedik, icra emrini sizlere gönderiyoruz. 15 514 000 000 asıl kullandıklan kredi; fakat, 
ödeyemedikleri için 10 706 000 000 faiz işlemiş; 15,5 milyarlık kredi 26 221 000 000 olmuş. Bu 
kadar düşük parayı bile vatandaş ödeyememiş; ama, bu, sadece buzdağının görünen bir yüzü. 

Amerika Birleşik Devletleri, 70-75 milyar dolar tanma destek verirken, Avrupa Birliği ülkeleri yıl
da 55 milyar euro tanma destek verirken, ne hikmetse, özellikle, Avrupa Birliğinin, işte, tarımınızı 
küçültün, tanma verdiğiniz destekleri azaltın şeklindeki telkin ve tavsiyelerini anlamak mümkün değil. 

Bu ülkeyi besleyen tanm sektörü. Bu ülkeyi beslediği gibi, tanmsal ürünlerini ihraç eden, 
maalesef, tanm sektörü, bugün, kendini dahi besleyemez, kendi çoluk çocuğunu, ailesini dahi 
geçindiremez noktaya gelmiştir ve Türkiye, bir zamanlar tanmsal ürünler ihraç eden bir ülkeyken, 
maalesef, özellikle tekstilcimiz, mesela -2004 yılı rakamı olacak, yanılmıyorsam- 2004 yılında, 
1 milyar dolar, sadece Yunanistan'dan pamuk ithal etti ve biz, tanmsal ürünler ihraç eden bir ülkey
ken, tanmsal ürünleri ithal eden ve kendi çiftçimizi, kendi köylümüzü destekleyemeyen, sürekli des
tekleri kısan bir politika izledik. Ne adına yaptık bunu; makroekonomik dengeler bozulmasın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Güzel, makroekonomik dengeler bozulmasın, ayağımızı 

yorganımıza göre uzatalım; ama, yani "milleti yaşat ki devlet yaşasın" sloganını da rafa kaldır
mayalım. Milletin makroekonomik dengesi de bozulmasın, mikroekonomik dengesi de bozulmasın, 
biyolojik dengesi de bozulmasın, aklî ve fikrî dengesi de bozulmasın; ama, bütün bunlar oluyor mu; 
neredeyse olmaya doğru gidiyor ve tanm sektörü konusunda yapılan bu planlama, 2013 yılma kadar 
çiftçiyi, tarım sektörüyle iştigal eden kesimi çok ciddî sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. 
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Mevcut ekonomik, iktisadî politika, Sayın Derviş'in döneminde başlayan, onun başkanlığında 
başlayan bu politika devam ederse, birçok konuda sıkıntı yaşayacaklarını ifade ediyorum ve yeniden 
bunun değerlendirilmesini sizlerden talep ediyorum, saygılarımı ve sevgilerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Planın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Planın üçüncü bölümü, Temel Amaçlar, Gelişme Eksenleriyle Uygulama, İzleme, Değerlendir

me ve Koordinasyon kısımlarını içermektedir. 
Konuşma süreleri, diğer bölümlerde olduğu gibi, siyasî parti grupları, Komisyon ve Hükümet 

için 30'ar dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. Siyasî parti gruplarının süreleri birden fazla konuş
macı tarafından kullanılabilecektir. 

Müracaatlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğ-
lu, Anavatan Grubu Adına Muharrem Doğan ve Ömer Abuşoğlu, AK Parti Grubu adına Hanefi 
Mahçiçek ve Mehmet Ceylan'ın; şahıslan adına Ümmet Kandoğan, Mehmet Eraslan, Faruk Koca 
ve Cemal Uysal'm söz talepleri vardır. 

İlk konuşma, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'na 
aittir. 

Sayın Hacaloğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 30 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; Dokuzuncu Beş Yıllık Plan Taslağının üçüncü bölüm görüşmeleri üzerinde Grubum adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Planlama, bir anayasal süreçtir, Anayasanın öngördüğü bir kurumdur. Türkiye, planlamayı 
dönem dönem etkin bir şekilde kullanmıştır. 1980 döneminden itibaren, planlama, giderek, eski et
kinlik ve önemini maalesef yitirmiştir. Ben, bunu, bugün Planlamada görev yapmakta olan çok 
değerli teknisyen arkadaşlarımın değerlendirilmesi amacıyla söylemiyorum. Planlama ekolünden 
gelen bir arkadaşınız olarak, bu süreçte katkı sağlayan tüm kişileri ve tüm çabalan saygıyla kar
şılıyorum. Ancak, ne yazık ki, bugün önümüze getirilmiş bulunan, siyasî iradenin doğal olarak ter
cihleriyle şekillenmiş bulunan Dokuzuncu Beş Yıllık Plan Taslağı, ülkemizin bugün ihtiyaç duy
duğu çerçeveden, temel göstergelerden, vizyondan ve seçeneklerden, politikalardan büyük ölçüde 
yoksundur. Her planın iyi taraflan vardır, her plan belirli genel doğrulan kucaklar. Dolayısıyla, bir
çok yönleriyle plan içinde aradığınız birçok şeyleri bulabilirsiniz; ama, planın önemli olan tarafı, iç 
tutarlılığının olmasıdır; temel makro büyüklükler ve göstergeler olarak işaret ettiği yörüngenin doğ
ru, uygulanabilir olabilmesidir. 

Şimdi, bir kere, buraya gelirken nasıl geldiğimize ilişkin bir iki şey söylemek istiyorum. Uzun 
zamandır, Türkiye, IMF'nin öngördüğü çerçeve içinde; ki, bu, dışborçlann özellikle çevrilebilmesi 
ve kolay ödenebilir halde sürdürülmesini temel alan, dış kaynağa bağımlı, büyük ölçüde ulusal viz
yon ve stratejiden yoksun ve rantiye kesimini besleyerek sürdürülen, o şekilde ayakta durabilen bir 
ekonomik yapı içindeyiz. Bu, sadece bugünün değil, son on yılın ortaya koyduğu bir çerçevedir, bir 
yapıdır. Bu yapı bir krizden geçti; ondan sonra gelinen noktada bu teslimiyetçi, günü kurtarmaya 
yönelik ve uygulama pratiğinde bir talan ve sömürüyle de eşleştirilen, sürdürülen bir uygulama 
politikasına dönüştü. 

Bakınız, bu süreç, ekonomide bir kanama yarattı; bunu biliyoruz, bütün arkadaşlanm ifade etti; 
ama, tekrarlıyorum: 2002'den Mayıs 2006'ya kadar içborçlarda 163 milyar dolarlık bir iç borçlanma 
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süreci yaşandı ve bu dönem içinde içborçlar 77 milyar dolar; yani, 107 milyar YTL arttı. Borç üreten 
bir ekonomi politikası uygulaması yaşadık. Dışborçlarla beraber bugün gelinen noktada toplam kamu, 
özel, iç ve dışborçlar toplamı 333 milyar dolar; dışborçlar 2005 sonu olarak alınmak kaydıyla. 

Yine, kanama, en temel göstergelerden, ekonomiyi etkilediği alanlardan biri dışticarette 
görülüyor. İzlenen günümüzün bu politikalarının altında temel tercih olan düşük kur yüksek reel faiz 
çerçevesinde şekillendirilmiş bu politikalar dışticaret açığını patlattı, rekora taşıdı; cari işlemler 
açığını patlattı, rekora taşıdı ve 2002 yılında gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde l'den az olan cari 
işlemler açığı, bildiğiniz gibi, 2005 yılında gayri safî millî hâsılanın yüzde 6,4'üne tırmandı ve nisan 
ayı sonu itibariyle, son bir yılda toplam 27 milyar dolarlık bir rakamla, bugüne değin en yüksek cari 
açık, geriye dönük 12 ay itibariyle, en büyük cari açık dönemini yaşadık. 

İşsizlik konusunda özellikle Enis Bey çok kapsamlı ifadelerde bulundu, tespitler yaptı; tümüne 
katılıyorum. Ona karşın, bir arkadaşımızın burada ifade ettiği, hayır, bunlar böyle değil, işte, rakam
lar veriyorum, 2002 yılında şöyleydi, şimdi böyle demesine yönelik olarak şu tespiti bu kürsüden bir 
kez daha yapıyorum: Daha evvel de, bundan belki bir hafta evvel ifade etmiştim, bakınız demiştim, 
yakında yeni istihdam rakamları yayımlanacak nisan ayı itibariyle, oturun kendiniz hesap edin, 
TÜİK'in rakamlarını alın kendiniz hesap edin. 

Şimdi, biz, bu rakamları alıp kendimiz hesap ediyoruz. Bu TÜİK'in rakamları, bilindiği gibi, 
değerli arkadaşlarım, işbaşı yapmaya hazır olup da iş aramayanları; ki, bu yaklaşık 2,8 milyon kişiyi 
kapsamakta ve bir de mevsimlik çalışanlar; o da 700-800 bin kişidir... Enis arkadaşım, buna mev
simlik çalışanları da... 

Mevsimlik çalışanlar değil mi? 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Eksik istihdam... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) -...onu da ilave ediyor. Onu bir kenara koyarak, bir dizi 

olarak bunu hesap edip yayımlıyoruz ve sunuyoruz. 
Ona baktığınız zaman, hiçbir düşünen insan, aklı başında insan, Türkiye'de işbaşı yapmaya 

hazır olduğu halde iş aramayan kişiyi, orada bir atıl güç, yok farz ederek işsizliği, işgücünü hesap 
edemez. Bu rakamları işgücüne katınız, işsizler arasına koyunuz, göreceksiniz ki, Türkiye'de işsiz
lik oranı, Nisan 2006 itibariyle, yüzde 21'dir, Enis Beyin yaptığı hesaba göre yüzde 25'tir; yani, hiç
bir şekilde yüzde 11-12 değildir. 

Şimdi, Plana bakıyoruz, hedefler konuşuluyor; aynen, bu ifade ettiğim, TÜİK'in bastırılmış -
aynen kurda olduğu gibi- sanal işsizlik rakamları alınarak, 2013 yılına yönelik hedef veriliyor. Ger
çekten, o diziye göre yaptığınız, koyduğunuz hedefler, bu değerlendirmeyle ele alındığı zaman, 
göreceksiniz ki, 2013 yılındaki işsizlik, gerçek anlamda hiçbir şekilde yüzde 8-9 değil, onun 2 katı 
düzeyindedir. Onu öngörüyorsunuz. Eğer, burada bir başka durum varsa, bizim görmediğimiz bir 
durum varsa, ben, Sayın Bakanın bunu açıklamasını istiyorum ve son üçbuçuk yıla baktığımız 
zaman, 2002 yılında toplam istihdam 21 354 idi, 2005 yılında 22 046 oldu. Rakamlar ortada. 

Değerli arkadaşlarım, evet, bir büyüme yaşandı, bir sanal büyüme, bir cari açıkla büyüme, sıcak-
parayla büyüme dönemi yaşandı; ama, bunun, ne yazık ki, toplam istihdam yerinde saydı, işsizlik 
sorunu ise katlanarak, artarak devam etti ve böyle bir süreç içinde Türkiye'de sosyal devlet çökertil
di, piyasalarda tekelleşme arttı, emekliler, memurlar, işçiler, çalışanlar ve bunlar ile diğer gelir grup
ları arasındaki gelir düzeyi farklılaşması tırmandı, yoksullaşma arttı, Türkiye genelinde gelir dağılımı 
daha bozuldu, Doğu Anadolu unutuldu, bölgelerarası kalkınma düzeyindeki uçurum giderek daha 
derinleşti ve yine, TÜİK'in rakamlarına göre, Türkiye'nin en zengin 3,4 milyon, yani, 3 400 000 en 
zengin kişinin geliri, en fakir 3 400 000 kişinin gelirinin tam 25 katı düzeyinde. Bu, esasında, son 
2004 yılı rakamıdır. Bugün bu rakamın çok daha büyüdüğü, diğer yoksullaşma verileriyle ortaya çık
makta. Bugün, 2006 Haziranı itibariyle açlık sının 380 YTL ve asgarî 1 000 000 insanımız açlık 
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sınırını yaşıyor. Bugün yoksulluk sının 1 861 YTL ve bugün 20 000 000'u aşkın insanımız yoksul
luk sınırı altında yaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, çok konuşuldu, zamanımı daha ekonomik kullanmak istiyorum; ama, bu 
dönemin topluma yaptığı en büyük haksızlıklardan biri, AKP döneminin yaptığı en büyük haksız
lıklardan biri çiftçiyi korumasız, tanmı desteksiz bırakmasıdır. Bir taraftan IMF'ye teslimiyet, diğer 
taraftan AB'den gelen yaptırımlar ve baskılar, bugün, Türkiye çiftçisini yakın zamanların en geri 
dönemine taşıdı. Tabiî, Hükümetimizin AB sürecinde, o en başta, 17 Aralıkta o dik duramayışı, o 
teslimiyetçi tavrı nedeniyle kabullendiği o kalıcı derogasyonlar, kısıtlamalar nedeniyle, ola ki, 
günün birinde tam üye olduğumuz zaman, tarım sektörümüzün, çiftçimizin halinin, o kalıcı kısıt
lamalar ve desteklerin ertelenecek olması nedeniyle şimdiden nerelere gidebileceğini çok iyi gör
mekteyiz. Onun için, burada yapılmakta olan bazı tartışmaların, Avrupa Birliğinin normlarına, or
tak tanm politikalanna sokacağız iddiasıyla ortaya konulan politikaların Türkiye'nin bugünkü ger
çeğiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını görmemiz lazım. Tabiatıyla, tarımda verimlilik artmalı, 
tabiatıyla bir süreç içinde tarım daha sağlıklı, gizli işsizliği aşan bir yapıya kavuşturulmalı; ama, 
bunu, siz, sadece masa başında önünüze konulan taslaklar çerçevesi içinde yapmaya çalışırsanız, 
sonuç gerçekten çok daha ciddî bir bunalım noktasına taşınacak. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar olurken ne oldu; 2002 Ekiminden Mayıs 2006 arasında iç ve dış 
rantiye kesimlerine toplam 167 milyar YTL, yani, 118 milyar dolar faiz ödendi, 118 milyar dolar ve 
bu faiz iç ve dış rantiyeye ödenirken o borçların çevrilmesi için, ki, bugün giderek artan bir düzlem
de reel faizler artarak bu ödemeler devam ederken, maalesef, toplumumuzun çok geniş kesimi için 
AKP İktidan dönemi bir karabasan dönemi, bir kayıp dönemi oldu. 

Değerli arkadaşlanm, bu sürecin ne kadar aldatıcı olduğu, nasıl bir kaypak zeminde 
ekonominin yürümekte olduğunu, son birbuçuk ayın gelişmeleri ortaya koydu. Bu konuda çok şey 
söylendi, ben bunları geçiyorum; ama, kırılganlığın hangi boyutlarda olabildiğini, bu ekonominin 
bir birbuçuk ay içinde yüzde 20 devalüasyonla, reel faizlerin, o yılların birikimiyle, özverisiyle 
gelinmiş olan, kazanılmış olan noktanın nasıl birbuçuk ay içinde tekrardan yüzde 13'ler düzeyinde 
reel faizler ortamına çekildiğini hep beraber üzülerek gördük. Bunun temel nedeni, Türkiye'nin 
sıcakparaya teslim olmuş bir anlayışla, ekonominin sürdürülmeye çalışılmakta olmasıdır. 

Türkiye ekonomisi dış aktörlerin denetimindedir ve bu yaşanmış olan dalgalanma, Türkiye'de 
gerek bütçe dengelerinin gerek makro dengelerin gerek istikrann, eğer, bu politikalar, sağlıklı bir 
yörüngeye oturulmazsa, yarınlarda da nasıl sorunlar açacağını önümüze serdi. 

Bu dönem içinde Merkez Bankası piyasalara müdahalede bulundu. İki uygulamayla, faiz oran-
lannı yüzde 4 oranında artırdı. Bu arada, geçen gün yapılan Genel Kurulda, ortaya koyduğumuz 
muhalefete rağmen, parti olarak, yabancıların, sıcakparanm Türkiye'deki yatınmlanna yönelik yüz
de 15 stopaj sıfıra indirildi. 

Şimdi, soruyorum: Sayın Bakan, peki bunlan yaptınız, bir taraftan sıcakparanm stopajını sıfıra 
indirdiniz, bir taraftan içerideki reel faiz oranlarının artmasına yol açan yüzde 4'lük faiz artışını 
Merkez Bankası uyguladı. Peki, sıcakparanm, gelecek olan sıcakparanm Türkiye'de kalış süresini 
uzatmayı özendirecek, öngörülebilir, makul boyutlarda bir vergi uygulamasını, çıkışta uy
gulanabilecek bir vergi önlemini devreye sokmayı niye düşünmediniz?.. Bundan daha uygun bir 
dönem olabilir miydi?. Bence, bundan sonra bu treni de kaçırdınız. 

Politikalann bir bütünlüğü olmalıdır. Bir tarafta, madem stopajı indiriyorsunuz, madem reel 
faizi yükseltiyorsunuz, sıcakpara için yeni bir cennet ortamı yaratıyorsunuz, o zaman sıcakparanm bir 
daha vurup kaçmasını ve yeni krizlere yol açacak dalgalanmalar yaratmasını olabildiğince er
teleyebilmek, önleyebilmek için, Tobin vergisi benzeri bir uygulamayı gündeminize almanız gerekir
di. Sizin eksikliğiniz bence burada. Merkez Bankasını eleştirebiliriz; ama, siz, siyasî hükümet, organ 
olarak, bence, teslim olmuş vaziyettesiniz, ekonomideki gelişmeleri sadece seyretmektesiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, eskiden, plan mı pilav mı diye tartışmalar yaşanırdı. Günümüzde ise, ar
tık giderek, bence, plan hangi ölçüde gerçekçi, hangi ölçüde hayalî ve sanal, bunu tartışmaktayız. 
Dokuzuncu Beş Yıllık Plan, bence, teknisyenlerin bütün iyi niyetine rağmen, sanal, gönle hoş gelen 
sözlerle süslü, bezendirilmiş, okuyunca kulağa hoş gelen; ancak, gerçek anlamda bakıldığı zaman, 
Türkiye'nin bugün ifade ettiğimiz bu neoliberal rant ekonomisinin belirli parametreleriyle uy
gulamasını temel alan bu politikanın, bu Türkiye'yi belirli açmaza sokmuş olan politikaları, Tür
kiye'yi gerçek anlamda dengeli, istikrarlı bir büyümeye taşıyacak, sosyal devleti ayağa kaldıracak, 
Türkiye içindeki eşitsizlikleri giderecek, refahın adil paylaşımını sağlayacak; ama, en önemlisi, dış 
dünyada rekabet gücünü artırabilecek, ihracatı geliştirecek bir yapıyı hedef aldığını söyleyebilmek 
mümkün değil. 

Evet, bugün, her şeyin IMF'nin himayesinde olduğu, yabancı spekülatif sıcakparanın mer
hametinin, yeterince örgütlenmemiş, rekabet koşullan yeterince gelişmemiş, finans piyasaları 
yeterince derin olmayan, belirli zenginliğe ulaşmamış olan sözde bir piyasa ekonomisinin basiretine 
bırakmış haldeyiz her şeyi. Tabiî, örgütlü, rekabetçi piyasa ekonomisini hedef alıyoruz; ama, ne 
yazık ki, bugün, Türkiye'deki piyasa ekonomisi bir vur kaç ekonomisi, bir talan ekonomisi. Ben, 
ekonominin, sanayide özellikle ve hizmet alanlarının birçok sektörlerinde görev yapmakta olan 
girişimcilerimizi suçlamak için söylemiyorum; ama, piyasada rekabetin olmadığını biliyoruz ve 
piyasada rant ekonomisinin -biraz evvel ifade ettiğim- düşük döviz kuru, yüksek reel faizin çekici 
hale getirdiği rantiye ekonomisinin etkisiyle, bugün, ne yazık ki, piyasanın Türkiye'yi nereye gön
derebileceğini, ne politikalarımızla ne de planlarımızla yönlendirme durumunda değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu taslak, kesinlikle bu Plan Taslağı olamaz. 
Türkiye'nin kendi gerçeğinden, kendi ulusal birikim ve olanaklarından güç alan, Türkiye'nin kendi 
ulusal değişim ve yapılanma programının uygulanmasına olanak tanıyacak bir plana ihtiyaç var. 
Belli ki, IMF ve AB arasında kıskaca alınmış olan Hükümetin, böyle bir irade ve kararlılığı ortaya 
koyabilmesi mümkün değil; ama, yine, bizim görevimiz, bu kürsüden bu gerçekleri dile getirmek. 

Bir kez daha ifade ediyorum değerli arkadaşlarım, gerçekten, teknolojik yapılanmayı temel 
alan üretim ekonomisine geçmeden ve her alanda eşitsizlikleri azaltacak, kimsesizlerin kimsesi 
olacak bir sosyal devleti ayağa kaldırmadan Türkiye'nin düzlüğe çıkabilmesi mümkün değil. Olaya 
hem ekonomik platformda hem sosyal platformda bakmamız lazım. Ne yazık ki, Dokuzuncu Beş 
Yıllık Planın böyle bir vizyonu yok. 

Cümleler arasında güzel kelimeler var, ben de okudum; ama, bunu ortaya koyacak iç bütünsel
lik, onu uygulamaya geçirecek çok net rakamsallaştınlmış, somut hedefe dönüştürülmüş iddiaları 
görebilmek mümkün değil. 

Evet, Türkiye her yıl reel anlamda yüzde 7 büyümelidir değerli arkadaşlarım. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak 2002 yılı seçim bildirgemizde bunu koyduk. O günden beri defeatle ortaya koy
duğumuz yayınlarda bunu ifade ediyoruz. Ancak, bunu yapabilmek için bazı şeylerin gerçekleşmesi 
lazım. Sadece, tabiatıyla, teknisyen arkadaşlarımın bilgisayarlarında yüzde 6 için de, yüzde 7'lik 
büyüme için de, yüzde 6,5'lik, yüzde 7,5'lik büyümeler için de çözümler vardır. Ve Sayın Başbakan 
"hayır, yüzde 6,5 olmasın, yüzde 7 olsun" dediği zaman Sayın Başbakanın önüne bir tablo koymuş
lardır. Buna inanıyorum. Ama, değerli arkadaşlarım, bu Planın makro hedeflerinin ve iç bütünsel
liğinin çok temel iki zaafı vardır, iki yumuşak karnı vardır. Bunlardan biri -birçok arkadaşım ifade 
etti- döviz kuru bastırılmıştır. Bugün bakmadım, radyolara, gazetelere, televizyonlara. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Azaldı... Azaldı... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Ama, zannediyorum, bugünkü döviz kuru... 
AHMET YENİ (Samsun) - İniyor, iyi. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...1,600 diyelim. 1,600'ün altına inmemiştir... 
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AHMET YENİ (Samsun) - İnecek... İnecek... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - 1,63. 
AHMET YENİ (Samsun) - Efendim, şu anda iyi gidiyoruz. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Evet, iyi gidiyorsunuz! 
Ben öyle görmüyorum. İnşallah öyle gidersiniz. Ama, 2013 yılında, arkadaşlarımın da ifade et

tiği gibi, öngörülen kur, galiba 1,487. Rakam önümde değil şu anda. 
OSMAN KAPTAN (Antalya) - 1,437. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - 1, 437 YTL. Bugün 1,6 YTL, yedibuçuk yıl sonra 

bugünün altına inecek. Hiçbir teknisyene bunu kabul ettiremezsiniz. 
SUAT KILIÇ (Samsun) - Daha önce inmedi mi?! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Hiçbir şekilde başınızı kuma... 
Bakınız, değerli arkadaşlarım, bastırdınız, Türkiye borç etti. Konuşmamın başında ifade ettim, 

IMF'nin de bugün Türkiye'yi bırakmak istememesinin nedeni, Türkiye'nin girmiş olduğu bu borç 
batağıdır. Bu, çıkış değildir. Bu nedenle, Türkiye'de ciddî bir fabrika kurulamamakta, reel sektörü 
desteklemiyorsunuz, onun için teknolojik yapılanma sağlanamamakta. 

Değerli arkadaşlarım, bu birinci yumuşak karnı. Kesinlikle, bu iddiayla, bu anlayışla, eğer, siz, 
2013 yılını planlarsanız, sadece rakamları makyajlamış olursunuz. Burada arkadaşlarım ifade et
tiler, eğer, o kur nereye gelirse... Sayın Başbakanın "10 000 dolar" deyip de, 10 099 dolar olarak 
tespit edilmiş olan 2013 yılı rakamının nasıl kolaylıkla... Eğer 2013 yılında 1,6 YTL olursa, nasıl, 
kolaylıkla, 9 000 YTL'ye, bir benzeri ufak dalgalanma yaşarsınız, nasıl, kolaylıkla, 7 500 dolara 
inebileceğini, arkadaşlarım da ifade ettiler, ben de buradan dikkatinizi çekiyorum. 

Refah, masa başında kazanılmaz. Refah, gerçek anlamda, ülkede üretim ekonomisini tanmda 
ve sanayide geliştirerek kazanılır. Refahın dağılımı ise, sosyal devleti her boyutuyla yaşama 
geçirerek sağlayabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Dokuzuncu Beş Yıllık Plan, örgütlü ve dış rekabet gücü yüksek, sosyal 
piyasa düzeni eşliğinde verimli ve teknolojik düzeyi yeterli üretim ekonomisini temel alarak şekil-
lendirilmeliydi. Böyle bir anlayış içinde, Dokuzuncu Beş Yıllık Plan, kamu ve özel kesimin üretim 
kalelerini, teknolojik yapılanmadan geçirilerek, daha rekabet gücü yüksek konuma çekmeyi hedef 
almalıydı; çağın ileri kilit sektörlerinde yoğunlaşmayı hedef almalıydı; dış rekabet gücünün artırıl
masında verimlilikte atılım sağlamayı ciddî anlamda objektif politikalarla hedef almalıydı ve sek-
törel stratejik bölgesel planlamayla, ülkemizin geri kalmış yörelerinin kalkındırılmasına yönelik 
bugün uygulamadığınız politikaların uygulanmasını hedef almalıydı; bunlar yok, var diyebilirsiniz 
lafla; ama, yok; bunun altını çiziyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu iddiayla konuşurken, Cumhuriyet Halk Partisini temsilen bu kürsüde 
bu iddiayla konuşurken, bizi izlemekte olan değerli halkıma da buradan seslenmek istiyorum. Bu, 
benim üslubum değil; ama, ciddî bir noktadayız. Dokuzuncu Beş Yıllık Planın uygulamasında sizin 
olacağınızı zannetmiyorum. Belki de olmayacağınızı bildiğiniz için, bu kadar rahatlıkla bu planı ele 
alabiliyorsunuz. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Sen, olacağından emin misin? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Biz, bu Planı ilk genel seçimlerde iktidar olduğumuz 

zaman, değerli arkadaşlarım, değiştireceğiz. 
AHMET YENİ (Samsun) - Hayal!.. Hayal görüyorsun! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bu Planla, Türkiye'yi 2013 yılında düzlüğe, refaha, 

huzura taşıyamazsınız. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Hayal görüyorsunuz! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Biz... Biz... 
Hayali, siz, Dokuzuncu Beş Yıllık Planla görmüşsünüz. 
Bu, Türkiye, IMF'yle sürdürmekte olduğunuz teslimiyetçi ilişkiyle düzlüğe çıkamaz. Biz, 

gelecek on yıllık dönemde, faizdışı fazlayı, bugün IMF'nin öngördüğü gibi yüzde 6,5 olarak değil, 
en çok yüzde 3'e indirerek, teknolojik yapılanma ve temel yatırımlar için kaynak yaratacağız. Hız
lı ve ekonomik büyümeyi gerçek anlamda reel olarak ortalama yüzde 7 düzeyine çekecek 
politikaları uygulamaya koyacağız. 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Sizin vizyonunuz nedir?! Siz ne yaptınız?! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Sağlayacağımız istikrar, dış politikadaki güvenle dış 

borçların hakkımız olan bir erteleme süreciyle sürdürebilir bir yapıda Türkiye ekonomisinin önün
de, gelişmesinin önünde bir engel olmasını aşacağız. Daha çok yatırım, daha çok kamusal hizmet 
için her yıl bütçenin yüzde 15'ini ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına, teknolojik yapılanmaya 
ayıracağız. Yerli ve yabancı sabit sermaye yatırımlarına sektör bazında selektif teşvik uy
gulayacağız; sizin yapmadığınız. Allak bullak ettiniz Teşvik Yasasıyla yatırımcının durumunu. 

SUAT KILIÇ (Samsun) - Hangi iktidarda yapacaksınız?! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Adil, kapsamlı, tutarlı bir vergi reformu uygulayarak 

hem vergi düzenini üretimi destekleyici bir yapıya çekeceğiz hem de KOBÎ'lerin kredilerden daha 
adil bir pay almasını sağlayacağız. 

Ülkemizin, doğusu ve güneydoğusunu da Batı Anadolu'nun refah düzeyine çekilmesi için 
gerekli adımları atacağız. Bu amaçla, gelecek on yıl, bütçenin her yıl yüzde 5'ini genel yatırım büt
çesi dışında bölgesel, sosyoekonomik kalkınmaya ayıracağız. Gelecek on yıl boyunca her yıl or
talama 1 500 000 ek istihdam yaratarak gerçek işsizlik oranını bugünkü yüzde 21 düzeyinden yüz
de 5'lere çekeceğiz. Daha adil bir gelir dağılımı için üst ve alt yüzde 20'lik gelir grupları arasındaki 
farkı beş yılda 10 puan gerileteceğiz ve en önemlisi tarımsal kalkınma, tarıma destek, çiftçiyi 
koruma için her yıl bütçenin yüzde 2'si kadar tarıma destek ayıracağız. 

Değerli arkadaşlarım, bunu hedef almaktayız; ama, size bir şey söylemek istiyorum. 
Bize inanmayabilirsiniz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, ek 1 dakikalık süre içinde konuşmanızı tamamlayınız lütfen. 
Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bize inanmayabilirsiniz; ama, halkımız bize inanıyor. 

Ama, size şunu söylüyorum: Sizin iddianız ne olursa olsun, Türkiye başka nedenle böyle gidemez. 
Türkiye'de bugün temiz siyaseti, dürüst yönetimi tüm boyutlarıyla Türkiye'ye hâkim kılamadığımız, 
bunu yaşama geçiremediğimiz ölçüde, istediğiniz kadar dokuzuncu planlar yapın, hepsi çökmeye 
mahkûmdur. Türkiye'ye verebileceğimiz en büyük güvence de işte budur. Biz, Türkiye'ye dürüst 
yönetim, temiz siyaset getireceğiz. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Doğan ve Sayın Abuşoğlu, süreler nasıl kullanılacak? 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - 20'ye 10. 
BAŞKAN - Peki. 
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Anavatan Grubu adına ilk konuşmacı Muharrem Doğan... (Anavatan Paresi sıralarından al
kışlar) 

Buyurun Saym Doğan. 
Süreniz 20 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Dokuzuncu Kalkınma Planı üzerinde görüş belirtmek üzere, Anavatan 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; öncelikle, sizleri ve Aziz Milletimizi şahsım ve Grubum adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına dönük amaçlan olan plan
lar, kamu yönetimi için emredici, özel sektör açısından ise yol gösterici nitelik taşırlar. Görüşmekte ol
duğumuz yedi yıllık Dokuzuncu Kalkınma Planında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir 
yaklaşım esas alınmamıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planında insan odaklı bir gelişme ve yönetim an
layışı ciddî anlamda dikkate alınmamıştır. Kamusal hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, 
katılımcılık, verimlilik, esas hedef alınmamıştır. Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konulması ve Bütün
lüğünün Korunması Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi, kalkınma planlarının komisyonda en çok yir
mi gün içinde görüşülüp karara bağlanacağı hükmünü getirmektedir. 

Ancak, Dokuzuncu Kalkınma Planının alelacele Genel Kurula indirilmesi ve birkaç saat için
de geçiştirilmesi, cumhuriyet tarihimizde bir ilktir. Dokuzuncu Kalkınma Planında "istikrar içinde 
büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçüde rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen 
ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye hedeflenmiş" demek doğru değildir, 
fotoğraf bunu göstermemektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı, Hükümet kanadına göre tam anlamda pembe bir tablo; ama, ben, 
katılmıyorum; çünkü, reform niteliğinde bir vizyonu yoktur. Bölgelerarası gelişmişlik farkının 
giderilmesi, verimliliğin artırılması, istihdam büyütme, işsizliği ve yoksulluğu yenecek, özkaynak-
larımızı kullanabilen, kalkınmış, zengin bir Türkiye, maalesef, hedeflenmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, önümüze koyduğunuz Dokuzuncu Kalkınma Planında, GAP gibi dün
ya projesi yok, Ihsu Barajı yok, kırsal kalkınma planı yok, tarım sulaması yok, organik tarım yok, 
mayınlı alanların organik tarıma kazandırılması projesi yok. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Olmaz olur mu... 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Dokuzuncu Kalkınma Planı, planlama anlayışı açısından 

ilkleri içinde barındırmaktadır. Çözüm önerileri ve yatırım programlan getirmek yerine, sadece 
sorunları ve hedefleri ortaya koymasıdır; bu hedefler gerçekçi değildir. 

Dış piyasadaki gelişmeler hesaba katılmamıştır. ABD Doları 2006 yılının ilk yarısında 1,7 
YTL'nin, cari açık 28 milyar doların üzerine çıkmış, işsizlik, Türkiye İstatistik Kurumunun rakam
larına göre yüzde 11'i aşmıştır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planına siyasî müdahale söz konusudur. Öngörülen cari açığın nasıl 
finanse edileceği belli değildir. AB'yle uyum kaygısı, Devlet Planlama Teşkilatı işlevini tartışmalı 
hale getirmiştir. 

Türkiye'nin ekonomik can damarı olan, dünyanın 8 inci büyük projesi arasında sayılan GAP'ı 
Dokuzuncu Kalkınma Planına almamak, ülkenin gelişimini görmezlikten gelmektir; bölgelerarası 
gelişmişlik farkının devam etmesini kabul etme anlamına gelir. 

Değerli milletvekilleri, GAP'ın kısa bir özetini yapacak olursam, barajlar dahil GAP için har
canan miktar 16,6 milyar dolarken, 2004 yılı sonu itibariyle 280 milyar kilovat/saat hidroelektrik 
enerjisi üretimi yapılmıştır; parasal değeri 17 milyar dolardır. Başka bir örnek verecek olursam, 2004 
yılında ülkemizde üretilen 46 milyar kilovat/saat hidroelektrik enerjisinin 22,4 milyar kilovat/saati bu 
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bölgede elde edilmiştir; oran yüzde 49'dur, parasal değeri 1,3 milyar dolardır. Yine, 2004 yılında, 
Türkiye'nin 150 milyar kilovat/saatlik enerji üretimi içinde GAP'm payı yüzde 15'tir. O halde, GAP'a, 
güneydoğu değil, Türkiye projesi gözüyle bakmalıyız. GAP'ta tarım yüzde 12 gerçekleşme oranıyla 
yerinde saymaktadır; ancak, bu gerçekleşme oranı yüzde 80'lere ulaştığında 4 000 000 işsize iş im
kânı sağlayabileceği TOBB tarafından hazırlanan raporda belirtilmiştir. Bu sözler bana ait değildir, 
sivil toplum kuruluşlarımızın sözleridir. Buna rağmen, ülkemizin en kârlı projesi olan GAP'ı kapat
tınız; bence, cumhuriyet tarihinde alman en talihsiz karardır. Sözümona ülkenin önünü açmak için, 
ülkeyi zenginleştirmek için Dokuzuncu Kalkınma Planı yapıyoruz. Bana göre, kalkınma planı 
demek, ülkenin gelişimini önceden görmektir. 

Değerli milletvekilleri, özkaynaklanmızla ilgili konuya gelince; Türkiye'nin fosfat rezervleri 
518 000 000 ton civanndadır. Bunun yüzde 98'e yakın bölümü güneydoğudadır. Bunun dörtte l'i 
Mazıdağı Fosfat Tesislerinin bir ruhsat alanından elde edilmektedir. 100 yıllık hammadde stoku hazır 
olan ve 450 000 000 dolara mal olan fosfat tesisleri, güneşin ve yağmurun altında çürümeye terk edil
mişken, özelleştirme kapsamına alınmış, Hükümet sadece seyirci kalmaktadır. Gübre fabrikası hayal
lerimiz suya düştü. Ülkenin en önemli doğalgaz kaynaklan Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde mevcuttur. 
Suriye-Türkiye sınırında, hem petrol hem doğalgaz sahaları mevcut. Suriye'yle petrol ve doğalgaz 
aramalarında bir işbirliği için sözleşmeler yok. Devlet elini taşm altına koymadan, özel teşviklerle, 
doğu, güneydoğu desteklenmeden, bölgelerarası gelişmişlik dengesi sağlanmadan kalkınma planın
dan bahsetmek, bence, adil bir yaklaşım değildir. Cazibe merkeziyle ilgili, bu Planda hiç dikkate alın
mamıştır. Sayın Maliye Bakanımız, bundan bir sene önce, Mardin Mazıdağı Fosfat Tesislerini gez
diğinde, aynen şu sözleri kullanmıştır: "Fosfat dolu dağ bize, biz ona bakıyoruz. Biz, buraları iş
leteceğiz ve cazibe merkezi haline getireceğiz." Ben, şimdi, Sayın Bakanıma soruyorum: Aynı 
Bakanlar Kurulunda çalışıyorsunuz; Sayın Bakanım, bu konuda bir çalışmanız var mı? Neden Kal
kınma Planında yer almamıştır? Lütfen, bunu bize izah ederseniz memnun olurum. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Özel olarak cevap verir... 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Ülkemizde, ortalama, her 55 dakikada bir trafik kazasının 

meydana geldiği ve bir can kaybının olduğu trafik kazalarında, yüzde 28 oranında yol ve çevre fak
törlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. 

ABD'de ve Avrupa ülkelerinde, baktığımızda, yol ve çevre faktörlerinin yüzde 28 oranında etkili 
olduğu trafik kazası yok. Trafik kazalarında kaybettiğimiz her 100 vatandaşımızdan 28'ini yol ve çev
re faktörlerinden dolayı kaybettiğimiz halde, Dokuzuncu Kalkınma Planında, kalıcı ve önleyici hiçbir 
tedbir alınmamıştır. Trafik kazalarında her yıl yaşamını yitiren 5 000 vatandaşımızın geride bıraktıkları 
yüzbinlerce dul ve yetimleri düşünülmemiştir. Ölüm sıralamasında trafik kazaları birinci sıradadır. Bu 
durum, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde dördüncü sıradadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde bugün, yolcu taşımacılığının yüzde 95'i, yükün 
yüzde 92'lik bölümü karayoluyla gerçekleştirilirken, demiryolunun payı yolcuda yüzde 2, yükte 
yüzde 4'tür. Ülke boyutlarına ve nüfus yoğunluğuna baktığımızda, mevcut ağ çağın çok gerisin
dedir. Yapılması gereken önemli bir husus, demiryollarını tekrar ayağa kaldırmaktır. Özverili çalış
maları nedeniyle, Sayın Ulaştırma Bakanıma buradan teşekkür ediyorum. Karayolu taşımacılığının 
büyük bir kısmını demiryoluna ve denizyoluna aktarmak gerekir. Turizm sektörünün odağı Antal
ya ve çevresidir. Burdur-Antalya demiryolu yıllardır sürüncemededir, neden Kalkınma Planında yer 
almamıştır? Hızlı tren projeleri, ağırlıklı bir şekilde hayata geçirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bölünmüş yollarda hız limitinin 110 kilometreye çıkarılması bir ihtiyaç
tır; ancak, bölünmüş yolların fizikî koşullan, hız limitinin 110 kilometreye çıkanlması için uygun 
değildir. Yollarda kaliteyi getirmeliyiz. Dokuzuncu Kalkınma Planında hissedilen en büyük eksik
lik, otobanın olmamasıdır. Türkiye'de, Edirne'den Habur'a kadar otoban, Avrupa ile Asya'yı bir
birine bağlamah ve zarurîdir. 
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Dokuzuncu Kalkınma Planındaki eksikler şunlar: 
İnanç ve kültür turizminin canlandırılması ve desteklenmesi için çalışma yok. 
Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına dair bir çalışma yok. Taşımalı eğitimle ilgili olarak 

Dokuzuncu Kalkınma Planında yer verilmemiştir. Ortaeğitimde meslekî eğitimin payı artmlmamış-
tır. Kalkınmada öncelikli yörelerde eğitim standardı sağlanamamıştır. 

Türkiye'nin en önemli bir bölümü geçimini hayvancılıktan temin etmektedir. 1970'li yıllarda ül
kenin nüfusu 40 000 000'larda iken, küçük ve büyükbaş hayvan, varlık olarak 80 000 000'un üzerin
deydi. Bugün ise ülkenin nüfusu 70 000 000'un üzerinde; küçük ve büyükbaş hayvan, varlık olarak 
40 000 000'un altına düştü. İktidar bunu görmemezlikten gelemez. Bu durum dikkate alınmamıştır. 
Dokuzuncu Kalkınma Planında hayvancılık konu bile edilmemiştir, desteklenmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, 2003 sonrası dönemde birincil enerji tüketimi yıllık ortalama yüzde 5,7; 
elektrik tüketimi yüzde 6,7 oranında büyümüştür; yani, elektrik tüketimi elektrik üretiminden daha 
fazladır. Enerji Bakanımız, Genel Kurulda, defalarca 2007, 2009 yıllarında Türkiye enerji dar
boğazına girebilir, bunun için baraj yapacak su anyoruz dediğim hatırlamaya çalışınız. Barajlarla 
elektrik üretimiyle ilgili, Dokuzuncu Kalkınma Planında yer yok. 1 milyar euroya mal olacak, 11 mil
yar metreküp su tutacak, yılda 3 833 000 000 kilovat/saat enerji üretecek, 3 000 kişiye iş imkânı sağ
layacak, bölgenin çehresini değiştirecek Ilısu Barajı, Dokuzuncu Kalkınma Planında yok. Ancak, 
bölge milletvekillerimizin "bugün yarın Ilısu Barajının temeli atılacaktır" şeklindeki söylemleri 
vatandaşımızı umutlandırmaktadır, hayal kırıklığına uğratmaktadır. Biz, Anavatan olarak, geçmiş
te, 7 tane büyük barajı yapıp hizmete sunan bir partiyiz. Ilısu Barajının yapılmasını istiyoruz. Böl
genin çehresinin değişmesiyle, bölgede kırsal kalkınmanın, bölgelerarası gelişmişlik farkının daha 
kolay ortadan kalkacağını biliyoruz. Bundan dolayı, Ilısu Barajı yapılmalı ve Dokuzuncu Kalkınma 
Planına derhal konulmalıdır; ancak, hayalî temel atma töreni istemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin Suriye sınırı boyunca uzanan toplam 210 000 000 metrekare 
ve 943 kilometre büyüklüğündeki araziler mayınlıdır. İki Kıbrıs büyüklüğündeki bu arazilerin 
mayınlardan temizlenmesi ve organik tarıma dönüştürülmesi gerekmektedir. Mayınlar, devlet 
tarafından temizlenmeli ve eski sahiplerine ucuza satılabilir. Temizle-işlet-devret modeli, müteahhit 
işi değildir; çünkü, mayın temizleme işi, ihtisas isteyen bir iştir, askerin işidir; mutlaka, bu işin ih
tisasını yapmış birileri tarafından temizlenmelidir. Elli yıldır kullanılmayan bu topraklar, yüksek 
verim alınabilecek araziler durumundadır. Topraklan kullanacak yerli ve yabancı girişimcilerin 
açacağı modern tanm işletmeleri, bölge halkına ciddî bir istihdam kapısı açacağı gibi, doğu, güney
doğu bölgelerinin ekonomisini de canlandıracaktır. GAP kadar faydalı olabilecek bu projenin 
Dokuzuncu Kalkınma Planında yer almaması, Türk tanmı için bir kayıptır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın birinci bölüm üzerinde yaptığı konuşmasında bu kitap
çığın kısa olduğunu ve 101 sayfaya sığdığının nedenlerini anlattı, şöyle söyledi: "Kısa oluşu, etkin 
olmadığı anlamına gelmez; üstelik, daha kısa olması, daha dinamik bir yapı kapsadığı için 101 say
fa olmuştur" demiştir. Ben burada Sayın Bakanıma soruyorum: Sayın Bakanım, GAP yok, barajlar 
yok; doğu, güneydoğuda fabrikalar yok, özkaynaklar işletilmiyor, mayınlı alanlar bir çözüme kavuş-
turulmamıştır, hayvancılık yok, bölgelerarası gelişmişlik farkı kaldınlmamıştır, eğitimde fırsat eşit
liği sağlanmamıştır. Eğer, siz bunlan bu Plana dahil etmiş olsaydınız, bu kitapçık, bu Kalkınma 
Planı 101 sayfa değil, 201 sayfa olacaktı. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Var, var... Siz görmemişsiniz. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, özellikle AKP'li milletvekillerine ses

lenmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, duvarda görmüş olduğunuz söz Ulu Önder Atatürk'ün 
sözüdür: "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." Bu söz, duvan süsleyen bir söz değildir. Siz, İk
tidar olarak, bu sözü, birinci göreviniz, buradan alıp hayata geçirmektir. Dolayısıyla, yaptığınız iş
ler millet için ve devlet için olmalıdır diyorum. 
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ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Aynen öyle yapıyoruz. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Yapın da görelim, size de teşekkür edelim. Ama, bakın, 

sayın Mardin milletvekillerimiz de burada. Gerek yerli basında gerekse de bölgesel basında "her gün, 
işte, Ilısu Barajının temeli atılıyor, Sayın Başbakan geliyor, temeli atılıyor" diye beyanattan vardır. 

MEHMET BEŞİR HAMİDİ (Mardin) - Aybaşında atıyoruz. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Bakınız "aybaşında" diyor. Değerli arkadaşlar ben şundan 

korkuyorum: O bölge insanı çok temiz ruhlu ve çok saygıdeğer insanlar; bunları aldatmayalım. 
Yapabileceklerinizden bahsedin, onları anlatın. Lütfen... 

Devlet Su İşlerinin yapmış olduğu Ilısu Köyü ile Dargeçit arasındaki 13 kilometrelik stabilize 
yolu şimdiden hazırlattınız. Helikopter pistini de hazırlattınız ve Sayın Başbakanı oraya indirtip 
daha müteahhitler gelmeden konsorsiyumu alan 3 tane büyük firma ve 3 tane de yurt dışındaki 3 fir
ma henüz daha işyerine gelmemiş, şantiyelerini kurmamış, makine parklarını getirmemişler. Siz, 
hayalî bir temel atma töreni düzenleyebilirsiniz; ama, ben buradayım, sizin peşinize, hiçbir zaman 
sıkılmadan ve yılmadan arkanızda sizi takip edeceğimizi unutmayınız. Biz, yatırımlar için her tür
lü fedakârlığı yapmaya hazırız. Biz, Anavatan Partisi olarak geçmişimizde çok büyük başarılar var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğan, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız; sadece 1 dakikalık süre... 
MEHMET BEŞİR HAMİDİ (Mardin) - Mardin içmesuyu gibi, bunu da yapacağız Sayın Mil

letvekilim. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Otoban işi, baraj işi, telekomünikasyon işi, telefon işi, her köye elektrik, su, yol, Anavatan Par

tisinin işidir. Yine, Anavatan Partisi gelecek ve bunları yapacaktır. 
Bütün olumsuzluklara rağmen, Dokuzuncu Kalkınma Planının, milletimize ve ülkemize hayır

lar getirmesini diliyor, beni dinlediğiniz için sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Melik, sisteme girmişsiniz; ama, bu Dokuzuncu Kalkınma Planı üzerindeki görüşmeler

de soru sorma diye bir usul yok. O bakımdan, ben, bilginiz dahilinde mikrofonunuzu kapatayım. 
Teşekkür ederim. 
Anavatan Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Ömer Abuşoğlu; buyurun. (Anavatan Partisi 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün görüşmekte olduğumuz Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ve bu Plan çerçevesin

de, Planın son kısmıyla ilgili, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Üzerinde duracağım konular, eğitim, istihdam, bölgesel kalkınma gibi, kamu 
yönetiminin iyileştirilmesi gibi birbirinden farklı dört konuyu, dört başlığı içeriyor, hatta beş başlığı 
içeriyor. 10 dakikalık süre içerisinde bu beş başlığın tamamı üzerinde sadece belki birer cümleyle 
bir şeyler söylenip geçiştirilir. Onun için, ben, bu başlıklardan sadece birisi üzerinde hassasiyetle 
durmak istiyorum, bazı hususları vurgulamak istiyorum; o da bölgesel kalkınma meselesi. 

Kalkınma dediğimiz zaman, kendi başına bir dengesizlik içerir. Her ülkede olduğu gibi, ül
kemizde de kalkınma hareketiyle birlikte, Türkiye'nin bazı bölgeleri diğerlerine oranla, diğerlerinden 
farklı bir şekilde, hızlı bir şekilde kalkınmasını gerçekleştirmiş; fakat, bazı bölgeler ise, kalkın-
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malarını bir türlü başlatamamışlardır, bırakınız gerçekleştirmeyi, kalkınmanın başlatılmasında bile 
ciddî problemler, ciddî sıkıntılar yaşanmaktadır, hâlâ da yaşanmaya devam etmektedir. 

Bu çerçevede, Hükümetin Plana koyduğu, bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olmak 
üzere Plana koyduğu bugüne kadar hiçbir planda görülmeyen yeni bir husus var. Planda bu pek açık 
bir şekilde gözükmüyor; ama, Planın ruhunu yaklaşık olarak geçen haftaki -yanılmıyorsam cuma 
günüydü- Hükümet kaynaklı bir basın açıklamasıyla birleştirdiğim zaman, bu iki mesele, bu iki 
açıklama, Planın metni ve Hükümetin basın açıklaması, bölgesel kalkınma konusuna yepyeni bir 
anlayışla yaklaşıldığı izlenimi ve intibaını uyandırdı bende ve konuyla yakından ilgilendiğim için, 
daha önceki çeşitli hükümetler döneminde bu konuyla ilgili birtakım çaba ve gayretlerim olduğu 
için de hemen konuya dikkat kesildim ve Planın görüşmesi esnasında, bu bölümün, Grubum adına 
konuşmasını üstlendim. 

Konunun mahiyeti şudur: Yaklaşık bundan onyedi yıl önce, 1989 yılında, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinde görev yaparken, AK Parti Mersin Milletvekili -şu anda salonumuzda bulunuyor 
kendisi de- Sayın Ömer înan'la birlikte, Odalar Birliğinin görüşünü yansıtmak üzere, Hükümete, bir 
model teklifinde bulunduk ve bu da, neticede kitaplaştırıldı "Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Böl
gesel Kalkınma İçin Bir Model" olarak Odalar Birliği tarafından yayımlandı. 

Bölgesel kalkınmanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda bir model sunmuştuk o zaman. O 
günün hükümetinde Anavatan Partisi İktidarı vardı; fakat, maalesef, yeterince, bizim sunduğumuz 
öneri, bizim sunduğumuz model, o günün bürokratlarınca, DPT bürokratlarmca pek dikkate alın
madı ve hükümet de o doğrultuda bürokratlarını dinlediği için -bugünün Hükümetinin başında olan 
problem gibi- bürokrasinin çemberi dışına fazla çıkamadığı için hükürhetler, siyasîler, o gün, fazla 
üzerinde durulmadı ve biz de o günün şartlarında konuyu yeterince tartıştık dilimiz ve gücümüz yet
tiğince; fakat, daha sonra unutuldu. 

Orada teklif ettiğimiz modelle, bugün, Hükümetin Plana koyduğu ve bölgesel kalkınmanın ger
çekleştirilmesi noktasındaki anlayış değişikliğini ifade eden basın açıklamasıyla bizim söylediğimiz 
model, harfiyen, üst üste çakışıyor. Biz o gün cazibe merkezlerinden bahsetmiştik. Bölgesel kalkın
manın gerçekleştirilmesi için, geri kalmış bölgeleri dar bölge kapsamında tutarak bu bölgeler 
içerisinde birtakım cazibe merkezlerini öncelikli olarak kalkındırmak ve sanayileştirmek, daha son
ra, bu cazibe merkezlerinden civar illere kalkınmanın yansıması, yayılmasını öngörmüştük. Böyle 
bir model gerçekleştirilirse, ancak geri kalmış bölgelerin kalkmdırılabileceği, kalkınmalarının hız-
landırılabileceğini ifade etmiştik ve o günün şartlarında birtakım illerin cazibe merkezî olarak öne 
çıktığını da isim isim belirtmiştik. 

Ben, müsaadenizle, bu kitaptan okuyorum. Onyedi yıl önce teklif ettiğimiz" iller, sadece, Tür
kiye'nin tamamını değil kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olduğu için, bugün, Hükümetin 
teklif ettiği iki tane il burada zikredilmemiş. Bu illerden birincisi Gaziantep. Cazibe merkezi olarak, 
sanayileşmenin öncelikle o bölgelerde hızlandırılması, kalkınmanın hızlandırılması gereken, gerekir
se özel teşviklerle desteklenmesi gereken bir il olarak Gaziantep demişiz. Hükümetin, geçen haftaki 
açıklamasında var. Malatya demişiz; aynı şekilde, Hükümetin açıklamasında var bu il. Ayrıca, Er
zurum demişiz; Hükümetin açıklamasında var bu il. Aynı zamanda Van demişiz; Hükümetin açık
lamasında, yine, aynı şekilde, Van da bir cazibe merkezi olarak ilan edilecek bundan sonraki adım 
olarak. Hükümetin açıklamasının sadece Kayseri ve Konya olarak, bizim zikrettiklerimizin dışında 
ayrıca iki ili daha cazibe merkezî olarak öngörüyor; fakat, biz, Türkiye'nin geri kalmış bölgelerini, 
kalkınmada öncelikli yörelerini aldığımız için, bu iki il, bu kitapta sayılmamış. Ama, bu iki il dışın
da, Hükümetin cazibe merkezi olarak tespit ettiği veya kalkınmasını öncelikle hızlandıracak 
politikaları uygulayacağı iller tümüyle bu kitapta sayılmış. 

Dolayısıyla, benim ve arkadaşım Sayın Ömer İnan'ın müştereken hazırladığı ve teklif ettiği bir 
modelin, Hükümet tarafından, onyedi yıl sonra benzer bir şekilde uygulamaya konulması, elbette, 
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bu konuyla ilgilenen ve bu konuda fikir serdeden iki akademisyen olarak bizleri gerçekten heyecan
landırdı ve bu konuyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile getirerek kayıtlara geçiril
mesini de istedim. Buradaki amaç, sadece "biz zamanında demiştik" değil "biz onyedi sene önce 
bunu söylemiştik"in bize verdiği tatmini hissetmek, yaşamak değil. Gerçekten, Türkiye'de, bölgesel 
kalkınma meselesinin çözümü ancak bu şekilde gerçekleştirilebileceği için, böyle bir politika uy
gulanmaması halinde, bölgesel kalkınmanın unutulması gerektiği için, bu konudan gerçekten 
heyecan duydum. 

Nitekim, Türkiye'de, özellikle planlı dönemden sonra başlayarak, 1960'tan sonra, bölgesel kalkın
ma meselesi ciddî bir mesele olarak ele alınmış, Devlet Planlama Teşkilatı da dahil olmak üzere bütün 
kurumlar, bölgelerin ticaret ve sanayi odaları da dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşları da dahil 
olmak üzere, bu konunun, çok ciddî ve öncelikli olarak ele alınmasını sağlamışlar; ama, bu konuda 
hiçbir şey gerçekleştirilememiş. Tüm çaba ve gayretlere rağmen, bölgesel kalkınma dediğimiz zaman, 
geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasına yönelik hiçbir tedbir sonuç vermemiş. 

Ancak, meselenin çözümü, bu cazibe merkezlerinin oluşturulmasında ve kalkınmayı, geliştiril
mesi istenen bölgenin tamamında birden gerçekleştirmek değil, bir kutup oluşturarak, bir çekirdek 
bölge oluşturarak kalkınmanın başlatılması ve bu başlayan kalkınmanın, daha sonra, civar illere 
doğru yayılması şeklinde öngören, meseleyi bu şekilde takdim eden bir yaklaşım. 

Nitekim, Türkiye'nin gelişmiş bölgelerine baktığımız zaman -bakınız Marmara Bölgesine- Çor
lu'dan, Tekirdağ'dan başlayın, Adapazan ve Düzce'ye kadar uzanan yaklaşık 350 kilometrelik bir 
bölge içerisinde bir gelişme bölgesi oluşmuş, kalkınmış bölge oluşmuş. Kalkınma, bu bölgenin 
tamamında, aynı anda ve aynı şiddette gerçekleşmedi. Önce İstanbul, daha sonra, İstanbul'dan son
ra Kocaeli'ne yayılan sanayileşme ve kalkınma, bu bölgelerde bir doyum noktasına ulaştıktan son
ra Çorlu ve Tekirdağ'a, Kocaeli'nden de Adapazan ve Düzce'ye doğru yayılma göstermiştir. Eğer, 
İstanbul ve Kocaeli bölgesi bir doyum noktasına ulaşmasaydı, sanayileşmenin ve gelişmenin bu 
şekilde diğer illere sirayet etmesi mümkün olmayacaktı. 

Aynı mantığı, aynı gelişmeyi, biz, cazibe merkezlerinin oluşturularak, öncelikle, her bölgede 
belli bir çekirdek bölgenin öncelikle sanayileşmesi ve kalkmdmlması, daha sonra, civar illere 
bunun yayılması şeklinde bir model takdim ettik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, ek 1 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Lütfen, konuşmanızı 

tamamlayınız. 
Buyurun. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Gerçekten, bu model, uygun teşvik tedbirleriyle desteklendiği 

zaman, çalışabilecek, uygulanabilecek ve sonuç verebilecek bir modeldir; ama, bir tek aması var, bu 
kitap yazılalı, bu model sunulalı onyedi senelik bir dönem geçti üzerinden, onyedi senelik dönem için
de de Türkiye'de de ciddî birtakım değişmeler oldu. Dolayısıyla, eklenmesi gereken, artık, cazibe mer
kezlerinin bir tek il şeklinde değil, bundan sonra, birkaç ili kapsayacak şekilde bölgesel cazibe mer
kezleri oluşturulması; mesela, güneyde, Akdeniz havzasında, Mersin, Adana, Antakya, Gaziantep, 
Kahramanmaraş bölgesinin bir cazibe merkezi olması; doğuda, Malatya, Elazığ ve civar illeri, 
Adıyaman'ı kapsayacak şekilde bir bölgesel cazibe merkezi oluşturulması; Çorum ve civannda bir 
bölgesel cazibe merkezi oluşturulması şeklinde, artık, cazibe merkezlerinin bir tek il kapsamı dışına 
taşınarak daha geniş çerçevede alınması zarureti ortaya çıkmıştır. Çünkü, onyedi seneden beri Tür
kiye'de meydana gelen gelişme, çekirdek bölgeyi, cazibe merkezini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Son cümlem... 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, teşekkür ediyorum. 
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ÖMER ABUŞOGLU (Devamla) - Sayın Başkan, cümlemi bitireceğim. 
BAŞKAN - Sayın Abuşoğlu, lütfen... 
Buyurun. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - .. .bir tek il olmaktan çıkararak daha geniş kapsamda ele 

alınması zaruretini doğuruyor. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şimdi, AK Parti Grubu adına iki konuşmacı var; Kah

ramanmaraş Milletvekili Sayın Hanefi Mahçiçek ve Karabük Milletvekilimiz Mehmet Ceylan. 
İlk konuşmacı, Sayın Mahçiçek. Ondan kalan süreyi de Sayın Mehmet Ceylan kullanacak

lardır. 
Sayın Mahçiçek, buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HANEFİ MAHÇİÇEK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; Dokuzuncu Kalkınma Planının üçüncü bölümünde, AK Parti Grubumuzun 
görüşlerini ifade etmek üzere söz aldım; konuşmamın başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, bu çalışmayı, Dokuzuncu Planı, bizlerin önüne getirmede çok büyük katkısı olan, 
beraber çalışmışlığımız olan, mesai arkadaşlığımız olan Planlamadaki bütün arkadaşlarıma da 
yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, kendileri, önümüzdeki dönemlerde de, zaman dilim
lerinde de, böyle kıymetli çalışmalar, yeni projeler üretecekler ve inşallah, milletimizin önüne 
koyacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, Dokuzuncu Plan, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, 
kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, Türkiye'nin, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyacak temel 
strateji dokümanı olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planıyla, bir bütünle birlikte, yeni bir planlama yaklaşımına, yeni bir an
layışa geçilmiştir; çünkü, son yıllarda, planlama konusunda, dünyada ve ülkemizde yaşanan 
değişimler dikkate alındığında, ülkemizde de, planlama yaklaşımının yeniden tasarlanması kaçınıl
maz olmuştur. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, geniş kapsamlı ve 
ayrıntılı bir plan hazırlamak yerine, makro dengeleri gözeterek, sorunları önceliklendiren, temel 
amaç ve önceliklere yoğunlaşan, böylece öngörülebilirliği artıran, piyasaların daha etkin işleyişine 
imkân verecek kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran nitelikte bir plan tercih edilmiştir. 

Belirlenen vizyon çerçevesinde, ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda 
gerçekleştirilmesi amacıyla, temel sorun alanlarına odaklanan 5 temel gelişme ekseni belirlenmiştir. 
Gelişme ekseni bazındaki çözüm alternatifleri ve uygulanacak politikalar bu doğrultuda geliştirilmiştir. 

Planın ilk gelişme ekseni rekabet gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Bu eksenin temel 
amacı, ekonomimizin, yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip, değişen şartlara hız
la uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü olan, istikrarlı ve yüksek verim
liliğe sahip bir yapıya kavuşturulmasıdır. 

Son yıllarda, ülkemizin uluslararası rekabet gücü sıralamasındaki yerinde nispî bir iyileşme 
görülmektedir. Ülkemiz, büyümeye ilişkin rekabet gücü açısından, 2002 yılında, 80 ülke arasında 
69 uncu sırada iken, 2005 yılında, 117 ülke arasında 66 ncı sıraya yükselmiştir. Türkiye, iş ortamına 
ilişkin rekabet gücü açısından da, 2002 yılında 80 ülke arasında 54 üncü sırada iken, 2005 yılında, 
117 ülke arasında 51 inci sıraya çıkmıştır. Ancak, birçok alanda gerçekleştirilen yapısal reformlara 
rağmen ve sağlanan makroekonomik istikrar sonucu önemli verimlilik artışları elde edilmesine rağ
men, ülkemiz rekabet gücünün henüz yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Bu kapsamda, rekabet 
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gücünün artırılmasını teminen Planda şu öncelik alanlarına yer verilmiştir: Makro istikrar, makro is
tikrarın kalıcı hale getirilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, ekonomide kayıtdışılığın azaltılması, 
finansal sistemin geliştirilmesi, enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, çevrenin korunması 
ve kentsel altyapının geliştirilmesi, ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim tek
nolojilerinin yaygınlaştırılması, tarımsal yapının etkinleştirilmesi, sanayi ve hizmetlerde yüksek 
katmadeğer üretim yapısına geçişin sağlanması. Bu unsurlarda sağlanacak gelişmeler, 
ekonomimizin rekabet gücüne ve dolayısıyla, kısıtlı kaynakların daha etkin kullanımını sağlayarak 
ülkemizin refahına ve dünya ölçeğinde küresel bir güç olmasına katkıda bulunacaktır. 

İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde ikinci gelişme ekseni, istihdamın artırıl
ması olarak belirlenmiştir. Bu eksenin temel amacı, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun 
gerektirdiği doğrultuda istihdam imkânlarının geliştirilmesi ve bu kapsamda işsizliğin azaltılmasıdır. 

Ekonomik büyümeye paralel olarak istihdam edilebilirliğin artırılması, tüm bireylere eşit istih
dam fırsatlarının sağlanması, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve işgücü 
piyasasının daha esnek hale getirilmesini amaçlayan politikalar uygulanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin bu alandaki temel yaklaşımı, Dokuzuncu Planda, istihdamın 
artırılması dedik. Bu eksende, Avrupa Birliğinin Lizbon Stratejisiyle uyumu da dikkate alınarak 
önümüzdeki yedi yılda Türkiye'nin istihdam konusunda izleyeceği yol haritası ortaya konmaktadır. 

Bu yol haritası, istihdamın artırılması, işgücü piyasasının geliştirilmesi, eğitimin işgücü talebine 
duyarlılığının artırılması ve aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi ana temaları üzerine kurulmuştur. 

İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde rekabetçi bir ekonomi ve bilgi top
lumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkânlarının 
geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, işgücü piyasasının iyileştirilmesi ve ekonomik, sosyal alanda 
yapılacak düzenlemelerde istihdam boyutunun gözetilmesi temel amaçtır. 

Ulusal istihdam stratejisinin oluşturulması çalışmalarında tarım sektöründeki çözülme ile bu sek
törden gelen işgücünün tarımdışı sektörlere kazandırılması konusuna ağırlık verilmesi ve istihdamın ar
tırılmasında önem taşıyan girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki önplana çıkan diğer konulardır. 

Bu bağlamda, işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kesimlere yönelik özel 
politikalar öngörülmektedir. Bunlar arasında en çok kadınlar, gençler ve özürlüler üzerinde durul
maktadır. Kadınların işgücüne katılımlarının artırılmasını sağlayacak önlemlere önem verilmektedir. 
Gençlerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması için, gençlerin, işgücü piyasalarında 
deneyim kazanmalarını sağlayacak programların uygulanması öngörülmektedir. 

Bu çalışmalar neticesinde, hedeflenen gayri safi yurtiçi hâsılada, 2005 yılı itibariyle, satın alma 
gücü paritesine göre kişi başına geliri, ülkemizin, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ortalamada yüz
de 36 düzeyindedir. 2013 yılında, inşallah, bu kalkınma hızımızı sağladığımız takdirde -ki, inşallah, 
sağlayacağız- Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 55'i düzeyine çıkacak ortalaması ve böylece 
ekonomik göstergelerimiz, Avrupa Birliği ortalamalarına önemli ölçüde yaklaşmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yaşadığımız bu gelişmeleri devam ettirebilmek ve daha iyiye götürebil
mek amacıyla, önümüzdeki dönem içinde öngörülen politikalar, uygulanması gereken enstrümanlar 
şu şekilde özetlenebilir: 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yoksulluk, sürdürülebilir 
büyüme ve istihdam, eğitim, sağlık ve çalışma hayatına ilişkin politikaların uygulanmasıyla, çok 
boyutlu bir yaklaşımla kalıcı bir şekilde azaltılacaktır. Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu 
risk altında olan birey ve grupların, ekonomik ve sosyal hayatta yer almaları sağlanacak ve yaşam 
kaliteleri yükseltilecektir. 

Yoksullukla mücadelenin yanı sıra, kadınlar, özürlüler, yaşlılar gibi dezavantajlı gruplara özel 
önem verilecektir. 
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Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için, bu kesime yönelik meslekî 
eğitim imkânları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artınlacak; kadına yönelik şiddetin önlen
mesi için toplumsal bilincin artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Özellikle kırsal kesimdeki kız çocuklanmızın, özürlülerin ve düşük gelirli ailelerin çocuk-
lannın eğitim ihtiyaçlarının karşılanması desteklenerek, bu kesimlerin eğitime erişimleri kolaylaş
tıracaktır. 

Yaşlılara yönelik olarak evde bakım hizmeti desteklenecek; özürlülerin ekonomik ve sosyal 
hayata katılımlarının artırılmasına yönelik olarak sosyal ve fizikî çevre şartlan iyileştirilecektir. 

Dokuzuncu Planın ana gelişim eksenlerinden bir tanesi, bölgesel gelişme. Bu noktada da görüş
lerimi kısaca sizlerle paylaştıktan sonra konuşmama son vereceğim. 

Değerli arkadaşlanm, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiği günümüz küreselleşen 
dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojiyle ulaşım imkânlarında yaşanan gelişmelerle birlikte, ül
kelerin kendi aralarındaki bölgesel bütünleşme hareketleri hızlanmış, ülkelerin yerel yönetimlere 
verdikleri önem artmış ve bölge ve alt bölgeler, dünya sistemiyle doğrudan etkileşim içine girmeye 
başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, küreselleşen dünyada bölgeler ve kentler, giderek, kapalı bir 
ekonomik sistem olmaktan çıkmıştır. 

Günümüz şartlarında, artık, şehirler ve bölgeler, dünyadaki farklı nitelikli ağlar, ilişkiler içinde 
yer alabilen ve bunlarla etkileşim içerisinde bulunabilen yerel aktörler olarak algılanmaktadır. 

Burada, dikkat çeken ve memnuniyet verici olan nokta, Planda, sadece az gelişmiş bölgeler ile kır
sal alanın sorunlarına odaklamlmamasıdır. Planda, küresel eğilimler de dikkate alınarak, bölgesel geliş
me bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, ülkemizin tüm bölgelerine hitap eden politikalar geliştirilmiş
tir. Örneğin, az gelişmiş bölgelerimizin en önemli sorunlan olan beşerî ve kurumsal kapasite zayıflığı, 
istihdam imkânlannın azlığı, fizikî ve sosyal altyapı imkânlannm yetersizliği ve bu eksikliklerin 
doğurduğu özellikle büyük şehirlere doğru yaşanan göç akımı, isabetli bir şekilde teşvik edilmiştir. 

Yeni bir yaklaşımla ele alman bu Planın bölgesel gelişme anlamında getirdiği yeniliklerin de 
ülkemizin rekabet gücünün artmasına ve topyekûn kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. 

Özetle, yeni bir yöntem, yaklaşım ve vizyonla ele alınan, halkımıza ve kuruluşlarımıza yerel
den başlayan topyekûn kalkınmanın yol haritasını sunan Dokuzuncu Kalkınma Planının, ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını bütün kalbimle diliyor, hepinize, tekrar, saygılar sunuyorum. (AK Par
ti sıralarından kalkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mahçiçek. 
AK Parti Grubu adına ikinci konuşmacı Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan. 
Sayın Ceylan buyurun.(AK Parti sıralanndan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET CEYLAN (Karabük)- Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; Dokuzuncu Kalkınma Planının üçüncü bölümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

İkinci bölümde de söz almıştım. İkinci bölüm konuşmamda, Dokuzuncu Kalkınma Planı 
hüviyetindeki ekonomik ve sosyal gelişmeler ile Dokuzuncu Kalkınma Plan hedefleri üzerine 
konuşmaya çalışmıştım. Ancak, sektörel bazda, Plan hedefleri ve gelişmelerle ilgili olarak, eksik 
kalan kısımlarını tamamlamak üzere söz almış bulunmaktayım. Ancak, bu geri kalan sektörel baz
daki değerlendirmeleri yaparken de, bir miktar da, bundan önce konuşan muhalefetteki arkadaşların 
eleştirilerine cevap vermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlanm, muhalefet kesiminden arkadaşlanmızın önemli bir bölümü, döviz kurlan 
üzerindeki eleştirilerini yönelttiler. Hatta, bu konuşmalar-dan bazılan o kadar ileri gitti ki, Sayın Ümmet 
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Kandoğan gibi, bu Planı, bu dö-viz kurları tahminleri nedeniyle uygulanma şansı olmayan, gerçekçi ol
mayan bir Plan gibi ifadelerle eleştirdiler. Değerli arkadaşlarım, tabiî, buna benzer e-leştiriler diğer ar
kadaşlarımız tarafından da yöneltildi ve Planın öngörülerinin, hedeflerinin, 2013 yılı içinde Plan hedef
lerinin tutmayacağını, dolayısıyla, ger-çekçi olmayacağı gibi varsayımlarla eleştirilerde bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, Dokuzuncu Kalkınma Planında, döviz kurları, 2006 yılı itibariyle dolar 1,45 
YTL olarak alınmıştır, 2006'da 1,47 YTL, 2008 1,48 ve 2013 yılında 1,47 YTL olarak öngörülmüş 
bulunmaktadır. Bunlar, afakî değil, abartma değil, gerçekçi tahminlerdir değerli arkadaşlarım. 2006 
yılının ilk dört ayına baktığınızda -her ne kadar, son bir ayda, birbuçuk ayda uluslara-rası piyasalardaki 
dalgalanmaların da etkisiyle döviz kurları bir miktar tırman-mış; ancak, yılın ilk dört aylık kısmında 
baktığımızda- döviz kurunun, ortalama dolarda 1,32 YTL olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, yılın geri 
kalan kısmında, son sekiz aylık kısmında da dolar kurunun ortalama 1,55 YTL olabileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. 1,55 olduğu takdirde de, 1,45 YTL olan döviz kuru tahmini tutacaktır. 

Bilindiği gibi, Merkez Bankamız, Maliye Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız, son bir ay, bir
buçuk aydaki piyasalardaki hareketlilik konusunda ciddî tedbirler almışlardır ve bunun semereleri 
görülmeye başlanmıştır. Bildiğiniz gibi, son üç gündür Merkez Bankasının almış olduğu tedbirler
le dolar kuru aşağı doğru seyretmektedir, 1,6'ya doğru seyretmektedir. 

Tam bu noktada, değerli arkadaşlar, bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum, küçük bir anımı. Sayın 
Enis Tütüncü, benim sevdiğim bir büyüğümdür, ağabeyimdir, öyle ifade edeyim. Devlet Planlama Teş
kilatında yıllar önce birlikte de çalıştık, o benden önce çalıştı, saygı duyduğum bir büyüğümdür; ama, 
şunu ifade etmek isterim: Geçen yıllarda, Plan ve Bütçe Komisyonunda birlikte çalıştık. Kendisi, 
burada da eleştirdi, orada da eleştirirdi döviz kurunun tutmayacağını. 2003 yılı bütçesini hatırlıyorum, 
Sayın Tütüncü, orada da eleştirdiniz. İşte, Hükümetin getirdiği bütçede döviz kurunun oldukça düşük 
tahmin edildiğini eleştirdiniz. O zamanlar da, 2003 yılı bütçesi hazırlanırken 1,6'ya doğru tırmanmıştı 
dolar kuru ve bunun kesinlikle tutmayacağını falan ifade etmiştiniz. Biz de "sakin olun; bu, yıl or
talamasına bağlıdır, alman tedbirlerle tutar" dedik ve nitekim, yanılmadık bu hususta. 2004 yılı bütçe 
görüşmeleri geldiğinde ben size hatırlattım; Sayın Tütüncü, 2003 yılında da bu eleştirinizi yapmıştınız 
döviz kurunun tutmayacağım, şimdiden daha 1,6'lara, 1,5'lere tırmandığını ifade etmiştiniz; tut
mayacağını, ben, size 2004 yılı bütçesinde açık bir şekilde ifade ettim; tutanaklar oradadır. 

Şimdi, Sayın Tütüncü gibi diğer arkadaşlarımız da eleştiriyor; döviz kuru kesinlikle tut
mayacak, şu etmeyecek, bu etmeyecek... Dolayısıyla, Dokuzuncu Kalkınma Planı hedefleri tut
mayacak şekilde eleştirilerde bulunuyorlar. Değerli arkadaşlarım, sakin olun, rahat olun; Türkiye, 
eskisi gibi değildir, Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomiye sahiptir, gerekli tedbirler alınmıştır. Bir 
miktar uluslar arasındaki dalgalanmalara bağlı olarak, Türkiye'de de, elbette ki dalgalanma vardır; 
ama, bu rayına oturacaktır, son üç gündür de bunun işaretlerini görmekteyiz. Dolayısıyla, döviz 
kuruna ilişkin olarak eleştiriler yersizdir, haksızdır, tutarsızdır; bu açıdan da ifade etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, Saym Muharrem Doğan'ın sözlerine gerçekten üzüldüm; yani, Sayın Doğan bu 
Planı okudu mu okumadı mı bilmiyorum; beni bağışlasınlar; öyle laflar etti ki burada, şaşırmamak 
mümkün değil doğrusu. İşte, "tarım destekleri yok" diyor, "tarım öldü" diyor, "GAP yok" diyor, 
"bölgesel plan yok" diyor, "organik tarım yok" diyor, şu yok diyor, bu yok diyor. 

Değerli arkadaşlar, Planın içinde bölgesel gelişme konusu, beş temel sorundan birisi olarak ele 
alınmıştır, bölgesel gelişme vardır. Sayfa numarasını da vereyim mi Sayın Doğan; Temel Amaçlar, 
Gelişim Eksenleri'nde, sayfa 136'dan 140'a kadar, bölgesel gelişme ele alınmıştır; en temel beş 
sorundan birisi olarak ele alınmıştır. Lütfen, dikkatli okuyun. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Sayın Doğan burada olmadığı için nefesini tüketme! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Organik tarım vardır, bölgesel gelişme vardır; 

"yapabileceğinizi söyleyin" diyor. 
Değerli arkadaşlar, AK Parti İktidarı olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. (CHP 

ve Anavatan Partisi sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Bunu ifade edelim. 
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Bakın, tanm konusuna değindiniz... Sakin olun arkadaşlar... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - O kadar komik şey söylüyorsun ki! Gecenin bu saatinde. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Tanm konusuna değindiniz, Hükümetimiz döneminde 

tanma ne kadar destek verdiğimizi size rakamlarla izah edeceğim; sadece sakin olun, dinleyin. 
Sakin olun, dinleyin... (CHP ve Anavatan Partisi sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, dinleyelim Sayın Hatibi. 
Buyurun Sayın Ceylan. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, AK Parti İktidarlan döneminde tanm 

sektörüne olabildiğince destek verdik. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Millet biliyor, millet! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Çiftçinin hali meydanda, çiftçinin haline bakın! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Geçmiş hükümetlerle kıyaslama olarak... 
Bakın Sayın Abuşoğlu, dinleyin. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkanım, ismimi kullandığı zaman cevap hakkı doğar. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Peki; hayır, dinleyin diye; siz cevap veriyorsunuz da onun 

için dinleyin diyorum. 
BAŞKAN - Hayır sataşma falan yok; sadece "dinleyin" diyor, bir şey demiyor. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Dinleyin diyorum yani. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sen anlatmaya devam et! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, bakın, elimde bir tablo var; 1999 

yılından 2005 yılma kadar, Türkiye'de, gerek Tanm Bakanlığının gerekse diğer kuruluşlann, 
Hazineden tanma verilen destekleri izah etmektedir. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Arpayı kaç liradan alıyorsun onu söylesene?! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - 2000 yılında, Sayın Mehmet Eraslan da bunu eleştirdi... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Arpayı kaç liradan alıyorsun bir söylesene?! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Dinleyin, dinleyin arkadaşlar!.. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Boş ver dinlemeyi!.. Sen cevap ver!.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - 2000 yılında, bakın, sadece Tanm Bakanlığı bütçesinden -

Sayın Bakanımız da buradaydı- 2000 yılında, Tanm Bakanlığı bütçesinden toplam prim ödemesi... 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Bırak tanmı, arpanın fiyatını söyle, arpanın fiyatım söyle... 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Ya, bir dinleyin arkadaş ya!.. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Arpanın fiyatını söyle. 
BAŞKAN - Sayın Özbek... Sayın Özbek... Lütfen... 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Konuşma... Konuşma... Dinle!.. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Kabadayılık etme, gelir alınm paçanı! 
BAŞKAN - Sayın Özbek... Lütfen... 
Sayın Ceylan, Genel Kurula hitap edin. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Kürsüden kabadayılık etmesin Sayın Başkan, alınm 

paçasını aşağıya!.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - 2000 yılında, Tanm Bakanlığı bütçesinden, toplam destek

ler, 325 trilyon lira, toplam olarak ve bunun, Tanm Bakanlığı bütçesindeki desteklerin gayri safi 
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millî hâsılaya oranı 0,26 2000 yılında. Değerli arkadaşlarım, her geçen yıl, İktidarımız döneminde, 
bu, artarak devam etmiş. 2003 yılında 2 katrilyon 845 milyar lira, 2004'te 3 katrilyon 84 trilyon lira, 
2005'te 3 katrilyon 813 trilyon lira, sadece Tarım Bakanlığı bütçesinden tanma destek verilmiş ve 
Tarım Bakanlığı bütçesinden tarıma verilen desteklerin payı 2000 yılında yüzde 0,26 iken, 2005 
yılında 0,80 oranına ulaşmış durumda. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yüzde 1 bile değil!.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, buna ilaveten, tabiî ki, diğer tarım 

destekleri de var. Tarım Bakanlığı tarımsal kredi destekleri, DFİF tarım payı ve benzeri desteklerle 
ve ayrıca, KİT'lerin yaptığı alımlar ve benzeri destekler de hesaplandığında... 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Kaç dönüm arazi sahiplerine verdiniz onu?! 
ATILA EMEK (Antalya) - Buğdayın kilosu kaça?!. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Hatip, orman köylüsüne ne verdiniz?! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - ...2000 yılında, toplam, tarım sektörüne 1,9 katrilyon lira 

destek verilirken ... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Buğdayın kilosunu kaça alıyorsun?!. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - 2005 yılında, toplam 7,7 katrilyon lira destek verilmiştir. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Hikaye çok dinledik!.. Buğdayın fiyatı kaça onu söyle!... 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Bu ne demektir... 
ATİLLA EMEK (Antalya) - Bunları hep dinledik!.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Bu ne demektir; gayri safî millî hâsılaya oranı, toplam 

olarak, yüzde 1,59 oranında tarım sektörüne destek vermek demektir. 
Değerli arkadaşlarım... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Çiftçi abat mı oldu, onu bir söyle bakalım... 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Şimdi, yine, çok sevdiğim Algan Hacaloğlu Beyefendi bir 

eleştiride bulundu "iktidarınız döneminde tarım sektörüne vereceğiniz destekler bütçe içinden en az 
yüzde 2 olacak" dedi. Arkadaşlar, şu anda, zaten, biz, yüzde 2'nin çok fazla üstündeyiz. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Bırak allahaşkına ya!.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Çok fazla üstündeyiz... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yalan söyleme, 2005'i ödemediniz daha! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Sakin olun!.. Sakin olun!.. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 2005 ödenmedi daha... İşiniz yalan, gücünüz yalan, her 

şeyiniz yalan!.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) Sadece Tarım Bakanlığı bütçesinden verilen desteklerin büt

çeye oranı, 145 katrilyonluk bütçeye oranı, oranlarsanız, yüzde 2,6 etmektedir. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Ben, gayri safi millî hâsılanın yüzde 2'si dedim... 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - "Bütçe" dediniz... "Bütçe" dediniz... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bütçe dediysem, sürçülisan... 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen... Sayın Hacaloğlu... 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Sayın Hacaloğlu "bütçe" dediniz, ben öyle algıladım. 
BAŞKAN - Sayın Ceylan, Genel Kurula hitap ediniz. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - İyi not aldım, tutanaktan getirirsiniz "bütçe oranlan" dediniz. 
Diğer desteklerle birlikte, diğer destekleri kattığınızda, toplam tarım sektörüne verilen destek

lerin bütçeye oranı yüzde 5,3'tür Sayın Hacaloğlu. 
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SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hangi holdinglere verdiniz?! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Biz, şimdiden bile, çoktan geçmişiz o oranları. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - İşsizlik sının, değil mi?.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Evet. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yüzde 22 işsizlik, Türkiye'de... Gençler kapımız

da ağlıyor bizim işsizlikten. Ne iyiliği ya, yapmayın böyle... Bırakın bu merkez sağ ayaklan ya! 
Beni bile sinirlendirdin ya, bu kadar sakin bir adamı... 

ATİLA EMEK (Antalya) - İşsizlikten kan ağlıyor üniversite gençleri, yalan mı?! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Dokuzuncu Kalkınma Planında, tabiî 

ki sadece tarım sektörü değil, diğer sektörlere de çok öncelikli olarak destekler verilecektir. 
Bu çerçevede, ulaştırma sektörüne de eleştiriler getirildi, arkadaşlarımız getirdiler. Bazı ar

kadaşlarımız, Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu Beyefendi -sevdiğim bir büyüğümüzdür yine- demir
yollarına önem verilmesini ifade ettiler. Demiryollarına önem veriyoruz değerli arkadaşlar. Cum
huriyet döneminden itibaren yapılmayan demiryollarına önem veriyoruz ve Türkiye'yi demir ağlar
la örüyoruz. Ankara-İstanbul hızlı tren projesi, Ankara-Konya hızlı tren projesi ve diğer hızlı tren 
projeleri başlatılmıştır. Sadece 2005 yılında, Devlet Demiryollarının yapmış olduğu ihalelerin 
tutarı, tam 2 milyar dolardır değerli arkadaşlarım, 2 milyar dolar... 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Kime verdiniz?! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Devlet Demiryollarının yapmış olduğu ihalelerin tutarı... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Siz ihale hükümetisiniz zaten! İşiniz gücünüz ihale! 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Orada da Ali Dibolar var mı?! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Bu, Devlet Demiryollarına verdiğimiz önemi gösteriyor ve 

Dokuzuncu Kalkınma Planında da, ulaştırma hedeflerimiz arasında demiryollarına öncelikli olarak 
ağırlık vereceğimiz ifade edilmektedir. 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Kaç metre demiryolu yaptınız? Kaç metre?.. 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Onun için, iyi değerlendirelim Planı ve ona göre de eleş

tirilerimizi yöneltelim. 
Değerli arkadaşlarım, ben, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dokuzuncu Plan, gerçek

ten Türkiye'nin ufkunu açacak, vizyonunu geliştirecek bir plandır ve alınacak bu tedbirlerle Tür
kiye'nin rekabet gücü artacaktır; rekabet gücünün artmasıyla birlikte, kişi başına millî gelir, ih
racatımız, ithalatımız artacak, kişi başına millî gelir 10 000 dolarlan bulacak ve toplam dışticaret 
hacmi yanm katrilyonu bulan bir Türkiye olacaktır. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - İyi atıyorsunuz ama! 
MEHMET CEYLAN (Devamla) - Bu Planın elbette ki başarı şansı uygulayıcıların elindedir. 

Uygulayıcı kuruluşlar ne kadar bu Plana sahip çıkarsa, bu Plan, elbette ki diğer planlarda olduğu 
gibi, o kadar çok başarılı olacaktır. 

Bu duygu ve düşünce içinde, tekraren, Planın hazırlanmasında emeği geçen, başta Devlet Planlama 
Teşkilatındaki arkadaşlanmız olmak üzere, emeği geçen bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. 

Planın, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.09 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 22.24 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2 - Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1075) (S. Sayısı: 
1214) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Planın üçüncü bölümü üzerinde, şahsı adına ilk söz, Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili... 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Sayın Başkan, Sayın Ceylan konuşmasında üç kez ismimi zik

rederek, benim konuşmamı... 
Bu konuda ben söz istiyorum Sayın Başkan; zabıttan getirtirseniz memnun olurum. 
BAŞKAN - Sayın Tütüncü, önce Sayın Kandoğan'ı dinleyelim, sonra sizi dinleyeceğim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Biraz önce Çok Değerli Milletvekilimizi dinledik, ben de kendilerini çok seviyorum; ancak, 

tanmla ilgili olarak o kadar enteresan sözler söyledi ki, acaba, bir başka ülkeyi mi anlatıyor, oradaki 
tanmdan mı bahsediyor; şaşırdım kaldım. Ancak, köylülerimize, çiftçilerimize biraz kulak vermiş ol
saydı, Sayın Milletvekilimizin o konuşmalan yapmayacağından son derece emindim. Şimdi, demin 
benim konuşmamdan sonra Sayın Bakanımız kürsüye geldiler, benim konuşmama cevap verdiler. 

Sayın Şali, Sayın Bakanı meşgul etmezseniz, benim konuşmamdan sonra Sayın Bakan bazı 
sözler söylemişti, onlara bazı cevaplar vermek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Bakanımız, benim, Sayın Başbakanın bu Plan hazırlanırken daha önceden tespit 
edilen kişi başına millî gelirin 2013'te 8 700 dolar olmasını, 10 000'e çıkarmasını eleştirmiştim. 
Şimdi, Sayın Bakanımız dedi ki: "Bunun hukukî olmadığını mı söylemeye çalışıyorsunuz?" Burada 
bu konuyu dile getiren hiçbir milletvekilimiz böyle bir şey söylemedi. Ancak, ben şuna itiraz 
ediyorum Sayın Bakanım: Şimdi, Sayın Başbakan kişi başına düşen gelirin 8 700 dolardan 10 099 
dolara çıkanlma talimatını verdiğinde, yani, yüzde 15,77 bunun artmlmasım söylediğinde, bunun
la ilgili altyapıda bunu sağlayabilecek imkânların olup olmadığı, bunun gerçekleşip gerçekleş
meyeceği hususlannm ne kadar tartışıldığı, ne kadar sağlıklı olduğuna itiraz ediyorum. Elbette, 
Sayın Başbakan planlara müdahale edecektir, talimatlar verecektir, hedefler gösterecektir; ancak, 
bunu verirken, bu talimattan verirken bunun altyapısının hazırlanması lazım geldiğini söylüyorum. 

Şimdi, doğrudan yabancı yatınm 9,5 milyar dolar; ama, revizeyle 12,1 milyar dolara çıkanl-
mış. Şimdi ben soruyorum: Bu, 12,1 milyar dolara çıkartılırken, yüzde 28 artınlırken, hangi sektör
lere, hesaplayamadığınız hangi sektörlere dünyanın neresinden yatınmcılar gelecek; bununla ilgili 
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ne gibi gelişmeler oldu ki, yüzde 28 civarında doğrudan yabancı sermaye girişinde bir revizyon yap
tınız?! Benim merak ettiğim husus budur. 

Şimdi, Sayın Bakanım, benim, Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Beyannamesinde 69 uncu 
sayfada bahsedilen ve tarımın millî gelirden aldığı payın yüzde 14'e düşürüldüğünü eleştirdiğim 
konuşmama da bir cevap verdiler. Şimdi, Sayın Bakan dediler ki: "Onu öyle hesaplamayın; siz 
maliyeci filan değilsiniz; o, öyle hesaplanmaz." Nasıl hesaplanırmış; millî gelirden tarımın aldığı 
paya göre hesaplanırmış. Şimdi, peki Sayın Bakanım, ben size soruyorum şimdi: 2002 yılında yüz
de 14'e düşürülmüş; bunu eleştiriyorsunuz. Peki, 2002 yılında millî gelir 2001 yılma göre arttı mı, 
artmadı mı; arttı. 2002'de ekonomi 200l'e göre yüzde 7,9 büyüdü. Sizin hesabınıza göre, 2002 yılın
da tarımın millî gelirden aldığı pay yüzde 15'ten 14'e düşmüş olmasına rağmen, sizin hesaba göre 
daha fazla alıyor. Peki, sizin hesaba göre millî gelir arttığı için tarımın millî gelirden aldığı pay daha 
da artmış olmasına rağmen, siz bunu bilmiş olmanıza rağmen, Seçim Beyannamenizin 69 uncu say
fasına "tarımın millî gelirden aldığı pay yüzde 14*e düşürülmüştür" ibaresini niye koydunuz, niçin 
o ibare orada duruyor?! Bunun cevabını gelin, buradan verin. 

İki; bunu hesaplarken şöyle hesaplayacaksınız: Tarımdaki girdi maliyetlerini de hesaplayacak
sınız. Tek başına onu alırsanız, yanlış olur Sayın Bakanım. Siz maliye doçentisiniz; ama, bizim de 
biraz mürekkep yalamışlığımız var maliye hususunda. (AK Parti sıralarından alkışlar [!]) Evet, 
evet... Onun için, bunu hesap ederken Türkiye'de tarımdaki girdi maliyetlerinin 2002'den 2005 yılı 
sonuna kadar yüzde 100'ler seviyesinde arttığını da gözden uzak tutmayacaksınız. Siz, bütün 
parametreleri eşit kabul ederseniz, o söylediğiniz husus geçerli olur. Girdi maliyetleri yüzde 100 ar
tacak, tarımdan alman pay daha fazla olacak. 

Şimdi, elimde rakamlar var. Kırsal kesimin millî gelirden aldığı paydan dolayı kırsal kesimin 
fakirleştiği... Türkiye İstatistik Kurumu rakamları. Peki, kırsal kesim niye fakirleşiyor Sayın 
Bakanım? 

İki; şimdi, siz diyorsunuz ki: "Dolar fiyatı 2013 yılında 1,47 YTL olacak." Olabilir; benim 
buna bir itirazım... Ama, benim itirazım şuna Sayın Bakanım: Şimdi, Türkiye'de 2013 yılı sonuna 
kadar yüzde 35 enflasyon -siz, bunun içerisine yazmışsınız bunu- yüzde 35 enflasyon var diyor
sunuz 2013 yılı sonuna kadar. Gerçekleştirirseniz, hedefiniz bu. 

Şimdi, 2013 yılı sonuna kadar Türkiye'de yüzde 35 enflasyon olacaksa ve bunu, siz, Plan 
içerisine yerleştirmişseniz, 2013 yılı sonunda dolar kuru 1,47 YTL olursa -olabilir- ben diyorum ki, 
dolar kuru, yani, bunun karşılığında Türk parası aşın değerlenmiş olur; benim söylediğim bu. Aşın 
değerlenmiş Türk parası... İktisadın en basit kuralıdır; iktisat ve maliye bölümü öğrencileri daha 
birinci sınıfla bunu öğrenirler, siz bunu öğrettiniz; eğer bir para, millî para dövize karşı aşın değer-
lenmişse, o ülkedeki ithalat artar ve ihracat sıkıntılı olmaya başlar ve dolayısıyla, o ülkede bundan 
dolayı cari açık ortaya çıkar. Diğer parametreler de mutlaka etkileyecektir; ama, en temel kuraldır 
bu, birinci sınıf öğrencilerine bu öğretilir. Bir millî para aşın değerliyse, ithalatta artış olur, ihracat
ta sıkıntı olur. 

İşte, Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylann sebebi budur Sayın Bakanım. Herkes diyordu 
ki, siz de söylediniz, diğer bakanlar da söylüyor -hepiniz söylediniz- diyorlar ki: "Türk parası aşın 
değerlenmiştir, şimdi geldiği nokta makul olduğu seviyedir." Sanayi Bakanı da söyledi, Sayın Tüz-
men de söyledi, herkes söyledi bunu. Benim itirazım onadır; yoksa, 2013 yılında dolar şu fiyat olur, 
bu fiyat olur... Enflasyonu gözden uzak tutmayacaksınız, bu şekildeki bir döviz kurunun Tür
kiye'deki ekonomi üzerindeki etkilerinin ne olduğunu diğer parametreleri de göz önüne alarak bu 
şekilde değerlendireceksiniz; yoksa, aynı noktadan hareket ederseniz yanlışlıklarla karşılaşırsınız. 

Şimdi, tarıma tekrar dönüyorum Sayın Ceylan'ın sözlerinden sonra. Şimdi, elimde rakamlar var 
Sayın Ceylan, elimde rakamlar var. Buğday maliyeti ne olmuş 2002'den 2005'e kadar, mısır maliyeti 
ne olmuş, pamuk maliyeti ne olmuş; asgarî bunların artışı yüzde 80 ve devraldığınızda mazot 
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1 200 000 lira, şimdi 2,5 milyon lira; yani, bu çiftçi bu girdi fiyatlarıyla boğuşurken, girdi fiyatları 
yüzde 100 oranında artarken ürün fiyatlarının ne olduğunu ben sizin takdirinize bırakıyorum. 

HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Petrol fiyatları dünyada ne oldu?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ne oldu ürün fiyatları?! 2002 yılındaki ürün fiyatlarıyla 

bir karşılaştırın allahaşkına, pamuğu karşılaştırın, tütünü karşılaştırın, buğdayı karşılaştırın. 
Bakın, ben, size, bazı rakamlar vereceğim. 1997, 98 rakamlarını vereyim. 1997'de bir tüp al

mak için 34 kilogram buğday satıyordunuz, şimdi bir tüp alabilmek için 120 kilogram buğday 
satacaksınız günümüzde. 1998'de bir traktör alabilmek için 186 ton şekerpancarı satıyordunuz, şim
di bir traktör alabilmek için 260 ton şekerpancarı satıyorsunuz. Bir traktör alabilmek için 1998'de 
58 ton buğday satıyordunuz, şimdi, 2005'te 95 ton buğday satıyorsunuz. 1 litre mazot alabilmek için 
2,4 kilogram buğday satarken, şimdi 7 kilogram buğday satmak durumurıdasınız. Yani, bütün gös
tergeler, Türkiye'de tarımın ciddî manada sıkıntı içerisinde olduğunu, hatta daha ilerisini söy
leyeyim, bir çöküntü içerisinde olduğunu söylüyor. Türkiye'deki bütün vatandaşlar söylüyor bunu, 
bütün rakamlar bunu gösteriyor; ama, siz kalkıp geleceksiniz, burada, tarımın iyi olduğunu, sizin 
döneminizde verilen imkânların iyi olduğunu söyleyeceksiniz. ~-~~ 

97, Sayın Bakanın hükümette olduğu dönem, 6,5 milyar dolar tarım desteklemeleri, şimdi 2,5 
milyar dolar. Sayın Bakanım burada. 1997'de herhalde bakandınız, Maliye Bakanımızdınız. O 
dönemde tarıma ayrılan kaynak 6,5 milyar dolar, destekleme şimdi 2,5 milyar dolara düşmüş, 2,8 
milyar dolar. Şimdi, 6,5 milyar dolar mı büyük, 2,8 milyar dolar mı büyük Saym Ceylan?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - 2,8 milyar büyük!.. 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - 7,7 katrilyon... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onun için, rakamlarla oynamayın. 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Siz oynuyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - 7,7 diyor. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - İşine gelmiyor. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, o rakamlar -Sayın 

Bakanım bakın burada, eski Tarım Bakanımız arkada oturuyor- benim bir soru önergeme Sayın 
Bakanımızın vermiş olduğu cevaptan aldım o rakamları; yani, o rakamlar Tarım Bakanlığının bana 
vermiş olduğu cevap. Eğer bir yanlışlık varsa, eski Tarım Bakanımız -burada oturuyor kendileri-
gelir biraz sonra der ki, ben o rakamları o soru önergesinde verdiğim cevapta yanlış vermişim, doğ
rusu budur der, düzeltir ve yann geleceğim, o soru önergesinin cevabını da huzurlarınızda 
okuyacağım. Bu resmî rakamlar, ben söylemiyorum bu rakamları. Onun için, siz vatandaşa sorun, 
vatandaşa sorun. Vatandaş 1 kilogram buğdayı satıp 1 bardak çay içemiyor değerli milletvekilleri, 
1 bardak çay içemiyor. Yollarda görüyorsunuz 250 000 lira, 300 000 lira, 350 000 liraya satılan buğ
day. .. Bir tuvalete girdiniz mi 500 000 bin lira. 1 kilogram buğdayı satarak bir tuvalet ihtiyacını 
karşılayamıyor vatandaş. Yahu, Türkiye bu duruma gelmiş arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sonra da kalkacaksınız, tarım iyi diyeceksiniz. Ya, tarımın iyi olduğunu söyleyen bir Allah'ın kulu 
var mı Türkiye'de?! 

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Saym Kandoğan. 
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HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Türkiye'yi bu duruma siz getirdiniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - İnsaf et... İnsaf et... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Köylerde umumî tuvalet mi var; ne diyorsun sen?! 
BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyen Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili... 
Buyurun Sayın Eraslan. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Tabiî ki, sürekli rakamlar söyleniyor, rakamlar uçuşuyor; ama, kâğıt üzerindeki bu rakamlar, il

leri gezdiğimiz zaman, toplumu, milleti gezdiğimiz ve ziyaret ettiğimiz zaman, zikredilen rakam
ların, söylenen rakamların tabanda, arazide, vatandaşta, millette pek bir karşılık oluşturmadığını ve 
zikredilen rakamların bir karşılığının vuku bulmadığını müşahede ediyoruz, görüyoruz. 

Tabiî ki, büyüme önemli bir rakam. Makro ekonomik dengeler gerçekten önemli. Cari açık, dış-
ticaret açığı, büyüme oranı, faiz oranı, reel faiz oranlan, gayri safî millî hâsıla, ithalat, ihracat ve sair, 
kişi başına düşen millî gelir ve gelir dağılımındaki adalet ve benzeri konular gerçekten önemli konular; 
ama, bunların topluma yansıması, millete yansıması bir o kadar daha önemli. Kişi başına düşen millî 
gelir şu kadar bin dolar; ama, sanki her bir ferdin cebine o kadar para girmiş psikoloj isiyle bunu yan
sıttığımız zaman, bunu ifade ettiğimiz zaman, vatandaş o 4 000 dolan da, 5 200 dolan da, belki öm
rü boyunca o parayı cebinde göremeyen insanlarla karşılaşıyoruz bu ziyaretlerimiz esnasında. 

Tabiî ki, olanı, var olarak göstermek ve lanse etmek; ama, olmayanı da, olmadığı için ifade et
mek gerekir ve bir erdemliliktir diyorum. Eğer, bu bardağın dolu tarafı var ise, onu da görmek 
lazım; ama, sürekli bardağın dolu tarafını görerek, her şeyi tozpembe görmenin de bir fayda sağ
lamayacağını, ülkeye, Türkiye'ye hiçbir yarar getirmeyeceğini düşünüyorum. Hatta, bardağın dolu 
tarafı yerine, aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve parlamenterler olarak bardağın sürek
li boş kesimini konuşmanın faydalı olacağını, eğer doldurulması gereken yeri varsa o bardağın, an
cak müzakere edilerek, görüşülerek, konuşularak ve katkı sağlamak amacıyla fikirleri serdederek o 
bardağın boş kısmının dolabileceğini öncelikle ifade etmek istiyorum. 

Bakın, son dört yılda, cari açığımız 77 milyar dolar artmış. Şimdi, biz bunu söylerken, çok, böy
le gurur duyarak, övünerek ve bundan haz duyarak ifade etmiyoruz; böyle bir şey olamaz zaten, hiç
bir vatansever insanın böyle bir duygu içerisinde olacağını veya hiçbir milletvekilinin böyle bir duy
gu içerisinde olacağım düşünmüyorum. Son dört yılda, cari açığımız 77 milyar dolar artarken, dış-
ticaret açığımız, son dört yılda, 150 milyar dolaylarına ulaşmıştır. Tabiî, bunun sonucunda, ekonomide 
yapısal kınlganlık söz konusu olmuştur ve çok yakın bir tarihte, faizler yükselmiş, döviz kurlan artış 
göstermiş, aslında yüzde 27 ile yüzde 30 dolaylannda bir devalüasyon söz konusu olmuştur ve bor
sada düşüş yaşanmıştır. Dolayısıyla, mevcut Dokuzuncu Kalkınma Planında, bu gelişmelerin, 
ekonomideki yaşanan, özellikle bizim de devalüasyon olarak adlandırdığımız, yüzde 30 oranında 
devalüasyon olarak adlandırdığımız bu gelişmelerin, Kalkınma Planında ne kadarının değerlendiril
diğini sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Her yıl, çalışabilir gencimiz, 925 000 dolaylannda artış gösteriyor. Ortalama 1 000 000 gencimiz, 
her yıl, çalışabilir konuma, çalışabilir duruma gelirken, genç nüfus, maalesef, bu noktada yetersiz bir 
istihdamla karşı karşıyadır. Bakın, 2000-2001 yıllannda, işsizlik oranı, yüzde 6 ile 7 aralığında; bugün 
ise, yüzde 12 dolaylarında işsizlik oranı; yani, işsizlik oranının düştüğünü ifade eden sözcü, neye 
dayanarak işsizlik oranının düştüğünü ve bu ülkede yaşayan gençliğin, Türkiye'nin geleceğini oluş
turacak olan, Türkiye'nin belki de güvenliğini ve yannını oluşturacak olan bu gençliğin nasıl iş 
bulabildiğini ifade etti, onu anlamakta zorluk çekiyorum ve işsiz sayısındaki artış 1 000 000 dolay-
lanndadır. Üniversitelerden mezun olan gençlerimiz, iş bulma noktasında büyük bir sıkıntı yaşarken, 
zaten, eğer meslekî eğitim almamış ise, iş bulma imkânının hiç olmadığını biz biliyoruz ve anlıyoruz. 
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Kamu yatırımlarına baktığımız zaman, İktidardan önce, toplam kamu yatırımlarının reel an
lamda gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 5 ilâ 6 idi. 2004 yılında yüzde 5 ve 6 aralığında olan 
kamu yatırımları, 2004 yılında yüzde 4 dolaylarına düşürülmüştür. Zaten, kamu yatınmlannm -ik
tisatta bu böyledir- azalması, kamu yatınmlannm kısılması, beraberinde ekonomik durgunluğu, 
özellikle özel sektörde, reel sektörde durgunluğu beraberinde getirecektir ve bu noktada da zaten 
getirmiştir. Mesela, GAP Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Planı, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkın
ma Planı gibi önemli projeler, maalesef bu noktada rafa kaldınlmıştır. 

Size, kendi seçim bölgemden bir örnek vereyim. Amik Ovası, çok mükemmel tanm 
arazilerinin çok geniş alana yayıldığı bir ova. Amik Ovasında, 1996 yılında planlanmış Reyhanlı 
Barajı var ve koskoca Amik Ovasında hiçbir baraj yoktur ve sulama problemi had safhadadır ve 
verimli, birinci sınıf tanm arazileri çoraklaşmaya doğru giderken, çiftçi, ürününü, maalesef, 
sulamakta büyük bir acziyet içerisindedir, çaresizlik içerisindedir. Devlet Planlama Teşkilatı, her 
yıl, iz bedeli 1 milyar TL koymak suretiyle 1996 yılında devlet yatınmı haline gelmiş olan Reyhan
lı Baraj ıyla ilgili bugüne kadar ne önceki İktidar ne şimdiki iktidar tarafından, bizim de bütün gay
retlerimize rağmen, görüşmelerimize rağmen, Enerji Bakanımızla, Tanm Bakanımızla bir dizi 
görüşmeler yapmamıza rağmen maalesef bu projeyi başlatma imkânımız söz konusu olmamıştır. İş
te, burada verdiğim rakamlardan da, kamu yatınmlannm önemli ölçüde azaldığını ve kamu yatınm
lannm azalmış olmasından dolayı reel sektörde ve serbest piyasada bir durgunluğun ve işlemeyen 
bir ekonomi çarkının var olduğunu ifade ediyoruz. 

49 ilde teşvik uygulaması yapılmış; fakat, 49 ilde yapılan teşvik o 49 ile yatınmı götürme nok
tasında yeterli olmamıştır. Hâlâ yatmmlar ülkenin batısında yoğunlaşırken, burada ciddî bir yatınm 
söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla, ya bölgesel teşvik uygulamasına veya sektörel teşvik uy
gulamasına acilen girilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 

Güvenlik sorunu aynı şekilde artış göstermiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 
asayiş olaylan 2001-2004 dönemi aralığında yüzde 36 oranında artış göstermiştir. 2003 ve 2004 yıl
larında yıllık ortalama artış yüzde 10'dur ve bu ülkede asayiş problemi her geçen gün tırmanış gös
terir iken -yine Emniyet Genel Müdürlüğü verilerini söylüyorum- intihar ve intihara teşebbüs 
vakalan 2004 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında artış göstermiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Tabiî, işsizlik, yokluk, yoksulluk, gelirsizlik ve devletin bu 

noktada sosyal devlet anlayışı ilkesini hayata geçirememesi neticesinde hırsızlık, kapkaç, asayiş 
sorunlan, intihar ve intihara teşebbüs olaylan, vakaları Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine 
göre maalesef artış göstermektedir. 

Gelir dağılımındaki adaletsizlik çözülebilmiş değildir. Dokuzuncu Kalkınma Planında bu 
sorunun nasıl çözüleceğini gerçekten merak ediyoruz. 

En üst gelir grubunun geliri artarken, en alt gelir grubu ve geniş halk kitlelerini oluşturan in-
sanlann gelirleri her geçen gün düşmektedir. 

Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede ciddî bir mesafe katedilememiştir. Kayıtdışı ekonominin, 
yıllık, ekonomimize maliyeti 30 milyar dolar iken, biz IMF'den acaba 10 milyar doları nasıl ahnz 
kaygısı ve çabası içerisindeyiz. IMF bize bu kaynağı verirken "bu kaynağı çiftçiye, esnafa, sanat
kâra, KOBİ'lere, yatınmcılara kullanmayacaksınız, bunu cari giderler babında kullancaksınız" şek
lindeki telkin ve tavsiyelerini de maalesef alıyoruz ve ona uymak durumunda kalıyoruz. 

İzlenen vergi politikalannın iyileştirilmesi gerekir iken, vergi politikalannm aynı şekilde 
devam ettiğini görüyoruz. Evet, Kurumlar Vergisinde yüzde 10 oranında indirim olmuştur; ama, 
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onun karşılığında da yine önemli olan, yatırımcı, üretimci için önemli olan, maalesef, yatırım in
dirimini kaldırma cihetine gitmişizdir. 

Avrupa Birliğinde eğitim sistemi içerisinde meslekî ve teknikeğitimin oranı yüzde 70'lerin 
üzerindedir ve Türk eğitim sisteminin yeniden planlanması, yeniden ele alınması gerekmektedir. 
Özellikle meslekî ve teknikeğitime ağırlık verilmelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) -Avrupa Birliği bunu çok daha önceden görmüş ve meslekî 

ve teknikeğitime ağırlık vererek, mezun olan öğrencilerine, üniversiteye gitmeme halinde ken
dilerini bir işle buluşturma imkânı sağlamıştır. 

1,5 milyon öğrencimiz üniversite sınavına giriyor, bunun 200 - 250 bin kişisi üniversite 
kazanıyor; ama, 1 200 000 dolayında öğrencimiz meslekî eğitim de almadığı için, teknikeğitim de 
almadığı için, bir formasyon almadığı için, maalesef, üniversiteye gidemeyenler, yine, toplumun 
içerisine dağılarak, işsizlik, gelirsizlik ve geçimsizlik dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünün de 
vermiş olduğu verilere göre, suça teşebbüs etmekle karşı karşıya kalmaktadırlar, bu da, toplumsal 
yozlaşmayı, toplumsal bozulmayı beraberinde getirmektedir. Bunlar ülkemizin sorunları ve 
Dokuzuncu Kalkınma Planının biz bu noktada uygulanabilirliğini tartışıyoruz ve uygulanabilirliği 
konusunda ciddî şüphelere sahibiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfea.. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Teşekkür edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür için Sayın Eraslan... 
Buyurun; teşekkür için, lütfen... 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Ben, Dokuzuncu Kalkınma Planının ülkemize, milletimize 

hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve Yüce Heyetinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz Dokuzuncu Kalkınma Planı, daha önce hazırlanan 8 planda olduğu 

gibi, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu ve önümüzdeki dönemi kavrayan, bu süre içerisin
de dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve buna göre ülkemizin kalkınma çabalanna ivme 
kazandırmaya yönelmiş metinlerdir. Konjonktür ile bu kalkınma planlan arasında hiçbir ilişki 
bulunmadığı söylenemez. Gerek ülkemizde gerek dünyadaki konjonktürel gelişmeler ve beklentiler, 
kalkınma planlannm hazırlanmasında da göz önünde bulundurulmaktadır. Nitekim, 60'lı yıllann 
başından itibaren hazırlanan ilk dört beş yıllık kalkınma planı, ithal ikameci bir sanayileşme 
politikasını baz olarak almıştır ve buna göre hazırlanmıştır. 80 sonrası, günümüze kadar hazırlan
mış ve uygulanmış olan Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Kalkınma Planlanysa, dışa açık bir 
büyüme stratejisini baz almış, temel almış, buna göre hazırlanmıştır. 

Şimdi, bugün, burada görüşmekte olduğumuz Dokuzuncu Kalkınma Planıysa, yine, aynı şekil
de, kronik sorunlanm aşmış, 2000 öncesinde kalmış bazı hastahklan üzerinden atmış bir Türk 
ekonomisinin geleceğe güçlü olarak yürüyebilmesini temin eden bir plan olarak hazırlanmıştır. 
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Aynı zamanda, bu dönem, yani 2007 ile 2013 arasındaki yedi yıllık Dokuzuncu Plan dönemi, 
Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle müzakerelerini sürdüreceği bir dönemdir. Tam katılım öncesi, Avrupa 
Birliğine tam üyelik öncesi müzakere dönemini kavrayan bir plan olması nedeniyle de, Avrupa Bir
liğiyle ilişkiler bağlamında, yine, bu Plan, Türkiye'nin, geleceğe, umutla, kararlılıkla ve güçlü bir 
şekilde yürümesini temin edecek şekilde dizayn edilmiştir, kurgulanmıştır. 

Tüm bunların ötesinde, dünya, küreselleşmenin yeni bir evresindedir. Bu yeni dönemde, bu ül
kede yaşayan insanların daha mutlu olabilmesi için, daha huzurlu olabilmesi için, refah düzeylerinin 
daha yüksek olabilmesi için, çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı bu ülkeye iyi şeyler kazan
dırabilmek için dünyayı okumak ve gelişmeleri yönetmek nasıl mümkün olacaksa, bu Plan, bunları 
temel strateji olarak belirlemiş, ele almış ve öylece tamamlanmıştır. 

Gerçekten, son dönemlerde, dünyada önemli değişimler olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bir 
plan hazırlığında da bu değişimleri hiç dikkate almadan yolumuza devam edemeyiz. 

Küreselleşmeyi farklı dönemler itibariyle değerlendirecek olursak, 1492 öncesi, yani, Amerika 
Kıtasının keşfinden önceki dönemin, dünyanın tamamının bilinmediği bir dönem olarak, dünyanın 
bazı bölgelerinin tanınmadığı, bazı kıtalarının henüz keşfedilmediği bir dönem olduğunu biliyoruz. 
Ama, 1492'yle 1800'lü yıllar arasındaki dönem, küreselleşmenin birinci evresi olarak, birinci 
dönemi olarak, dünyanın büyük boydan orta boya dönüştüğü bir dönemi anlatmaktadır. Artık, yer
küre üzerinde bilinmeyen bir coğrafî alan yoktur, bilinmeyen bir kıta yoktur; okyanuslar, kara par
çalan tamamıyla bilinir hale gelmiştir. Bunun da ötesinde, birtakım ulaşım araçlarındaki, tek
nolojilerdeki gelişmeler sayesinde dünya, bilinerek, yorumlanabilir hale dönüşmüştür. Onun için, 
daha önceki dönemde, artık, büyük, bilinmeyen bir dünyadan, küreselleşmenin bu ilk evresinde or
ta büyüklükte bir dünyaya dönüşmüştür yerküre. 

Ancak, değişim hızla günümüze doğru seyir etmiştir. 1800'lü yıllar ile 2000'li yıllar arasındaki 
dönemde ise, dünya, orta boydan küçük boya dönüşmüştür. Artık, otomobiller, trenler, fakslar, 
telefonlar, radyolar gibi, hatta televizyonlar gibi, ulaşım ve iletişim araçları sayesinde dünya daha 
hızlı kavranır bir hale gelmiştir. Dünyayı yorumlamak ve bu yorumlanan dünyada pozisyon belir
lemek daha hızlı intikal edilebilir bir durum haline gelmiştir. Ancak, şunu da biliyoruz ki, artık, 
2000'li yıllar sonrası küreselleşmede yeni bir dönemi ifade etmektedir ve bu dönemde, dünyanın 
küçük boy olduğunu bile kabul edemeyiz. Bu dönemde artık dünya, bir mikro boya dönüşmüştür, 
internetlerden, bilgisayar ekranlarından dünyanın dört bir yanına, dört bir köşesine uzanmak, oralar
daki bilgileri devşirmek, rakip firmaların dünyanın değişik köşelerinde hangi üretim teknolojilerini 
kullandıklarını, hangi pazar payını kapatmaya çalıştıklarını izlemek, takip etmek mümkündür. Hat
ta, bilgisayar ekranlarından dünyaya açılmak suretiyle bir ülkede üretilen mallan diğer bir ülkeye 
pazarlamak bile mümkündür. 

Yakın zamanlara kadar malların ihraç edilebileceğini, ithal edilebileceğini düşünüyorduk; ama, 
hizmetlerin ithalini ve ihracatını düşünmüyorduk. Hatta, işbölümü halinde hizmetlerin dünyanın iki 
ayn ucunda bir araya getirilerek yapılabileceğini bile hiçbir zaman insanlık hayal etmemişti. Fakat 
geldiğimiz noktada, artık, bu kavramlar tartışılmaktadır. Bakın, 2003 yılında Amerika Birleşik Dev
letlerindeki 25 000 şirketin vergi beyannameleri Hindistan'da tutulmuştur. Amerika Birleşik Dev
letlerindeki malî müşavirler ile Hindistan'daki muhasebeciler arasındaki işbirliğiyle 25 000 şirketin 
defterlerinin ve beyannamelerinin dünyanın öbür ucunda tutulduğu bir işbirliği alanı oluşmuştur. 
2004 yılında 100 000 beyanname Hindistan'da tamamlanmış, tutulmuştur, düzenlenmiştir. 2005 
yılında ise bu rakamın 400 000'e çıktığı hesaplanmış bulunmaktadır. Artık, hizmet sektöründe bile, 
dünyanın iki ucu bir araya gelmiştir. 

Bunun ötesinde, yine, Amerika'da gece, Avustralya'da gündüz olduğu için, Amerika'daki has
taneler ile Avustralya'daki hastaneler arasında anlaşmalar yapılıyor, Amerika'da bir hasta hastaneye 
gittiği zaman doktor muayenesini yapıyor, röntgenlerini, tomografilerini çekiyor ve internet ûzerin-
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den, gündüz mesaisi yapan Avustralya'daki hastanedeki doktorlara bu bilgisayar ağıyla tomografiler 
gönderiliyor ve orada yapılan teşhis raporları Amerika'ya iletilmek suretiyle, hasta, daha hastaneden 
ayrılmadan dünyanın iki ucundaki doktorlar işbirliği yapmak suretiyle teşhisini koyuyor, 
tedavilerini uygulamaya başlıyorlar. 

Böylesine hızlı işbirliğinin ve değişimin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada, insanlar 
yerküre üzerinde, artık, eski sınırlardan, eski sınırların engellerinden arınmış olarak seyahat ediyor
lar. Pek çok kimse için, bugün, Ankara'dan İstanbul'a gitmek kadar kolaydır, Ankara'dan Londra'ya 
Paris'e gitmek. 

Mallar, yine aynı şekilde, yerküre üzerinde sınır tanımaksızın hızla dolaşıyor. Artık, şunu her
kes bilmektedir ki, kimse kendi mahallesindeki insanlarla veya rakipleriyle rekabet etmiyor, ül
kesindeki aynı firmalarla rekabet etmiyor; herkes küresel rekabettedir. Ülkeler de, firmalar da ve ay
nı zamanda bireyler de küresel rekabetin içerisindedirler; çünkü, fabrikanızın bulunduğu mahallede 
bile mal satabilmeniz için, dünyanın öbür ucunda üretim yapan firmalardan daha kaliteli ve ucuz 
üretimi yapmak zorundasınız. Eğer, en ucuz, en kaliteli malı üretmediğiniz takdirde, fabrikanızın 
kurulu bulunduğu mahallede bile mal satabilmeniz mümkün değildir. 

Ve aynı şekilde, sermaye, yerküre üzerinde daha büyük bir hızla dolanıyor. 5 saniye içerisinde 
sermaye yerküre üzerinde 5 tur atıyor ve en kârlı gördüğü piyasaya yerleşiyor ve kazanıyor. Londra 
Borsası mı daha kârlıdır, Tokyo Borsası mı kârlıdır, İstanbul Borsası mı daha kârlıdır; 5 saniye 
içerisinde 5 kez gözden geçiriyor, yerleşiyor ve kazancını ona göre elde ediyor. 

Böyle bir dünyada kavramlar değişmiştir. Dünyayı algılama, yönetme, geleceğe hâkim olma 
anlayışı değişmiştir. Artık, düne kadar, ülke olarak "küreselleşmenin neresindeyim" sorusunu sor
muyorduk. Hatta, bunun da ötesinde, bir ülkenin güçlü olduğunu gösterebilmesi için, dünyada düş
manlarını sayma alışkanlığı vardı. "Yedi düvele karşı ayakta dimdik durmak" bir ülkenin güçlü ol
duğunu ifade eden bir kavramdı; ama, bu kavram, günümüzde değişmiştir. Ülke olarak güçlü ol
manın yolu, düşmanlarını saymaktan değil, dostlarını saymaktan, işbirliği yaptığı ülkeleri saymak
tan geçmektedir. 

Firmalar için de aynı şey geçerlidir. Artık, firmalar da "küreselleşmenin neresindeyim" diye sor
gulamaktadırlar, ona göre iş planlarını kurmakta, üretim alanlarını geliştirmekte ve dünya pazarların
daki paylannı sürekli genişletmeye çalışmaktadırlar, işbirliklerini genişletmeye çalışmaktadırlar. 

Ve bireyler... Elbette ki, artık, her birey de "küreselleşmenin neresindeyim" sorusunu sormak 
zorundadır. Küresel rekabette olduğunun baskısını hissederek, avantajlarını ve maliyetlerini önüne 
koyup, dinamik bir yapı kazanmak zorundayız. 

Dinamik bir yapıyı kazanan ülkeler kazanacaklardır; topyekûn nüfusuyla, topyekûn firmalarıy
la, ülke yönetim anlayışıyla, küresel rekabetin baskısını hisseden, avantajlarını yakalamaya çalışan, 
maliyetlerinden kurtulmaya çalışan, bunu dinamik bir süreç olarak yaşayacak ülkeler geleceğin güç
lü ülkeleridir. İşte, bu Plan, bu anlayış doğrultusunda kurulmuş, kurgulanmış ve hazırlanmıştır. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Planın gelişme eksenleri bağlamında ortaya koyduğu yapıları değerlendirirken, bunun çok açık 
bir kurgu olarak belirlendiğini açıkça görüyoruz. Diyoruz ki, rekabet gücünün artırılması. İşte, 
bugün, bu dinamik yapı içerisinde, küreselleşmenin baskısı altında ekonomimizin topyekûn rekabet 
gücünün artırılması, bu Plan döneminin temel stratejisidir, temel gelişme eksenidir. İnsanımızın ak
tif hale gelmesi, üretim sürecine katılması, katmadeğere ilaveler sağlayabilmesi için istihdamın ar
tırılması, beşerî gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, yine aynı şekilde, yeni gelişme ek
senleri olarak ortaya konmuştur ve belirlenmiştir. Bölgesel gelişmenin sağlanması, kamu hizmet
lerinde kalite ve etkinliğin artırılması da, yine aynı şekilde, bu dinamik dünyada var olabilmenin, 
geleceğe güçlü bir şekilde yürüyebilmenin temel determinantlarıdır; onun için, gelişme eksenleri 
olarak bu Dokuzuncu Kalkınma Planında belirlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu Planı değer-
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lendirirken, metnin kısalığından öte, ortaya koyduğu stratejiye, dünyaya ve ülkemize bakış açısına 
dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim. Bu açıdan değerlendirildiği takdirde, artık, 21 inci Yüzyılda 
yeni bir plan yaparken, modern, çağdaş ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerinde bir yer ve mevzi tut
maya çalışan Türkiye'nin ihtiyaçlanna, Türk Halkının duygularına, beklentilerine cevap verecek bir 
plan olduğunu görmemiz ve tespit etmemiz mümkündür. Bu anlayış doğrultusunda, gerçekten, bu 
plana, çok geniş bir katılımla, pek çok uzman katkı sağlamıştır, katkıda bulunmuştur; başta, sivil 
toplum kuruluşlanmız, meslek örgütlerimiz, üniversitelerimiz, aynı zamanda, kamu kuruluşlarımız-
daki bürokratlarımız ve uzmanlarımız olmak üzere, çok geniş bir katılımla hazırlanmış bir Plandır. 
Devlet Planlama Teşkilatı, elbette, bu Planın başlangıcından sonuna kadar, her safhasında, işin için
de bulunmuş bir kuruluşumuzdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, plana her zaman son noktayı 
koyacak kurum olarak vardır ve milletvekillerimiz de, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse 
Genel Kurulda yapmış oldukları eleştirilerle bu katkıyı sağlamaktadırlar. 

Ben, bu süreç içerisinde, başlangıcından bugüne kadar Plana katkı sağlayan, emek harcayan, 
dinleyerek ve katılarak, daha da olgunlaşmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum 
ve bu Planın, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı 
ülkenin güçlü ve mamur olabilmesine bu Planın katkı sağlamasını diliyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Planın üçüncü bölümü ve tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Planın Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli önergelerin işlemlerini yapacağız. 
Başkanlığa verilmiş bulunan 8 adet geri verme önergesi, sırasına göre numaralandırılmış ve bir 

takımı Hükümete verilmiştir. Hükümetin bu önergelerden bazılarına katıldığı, Başkanlığa gönder
diği tezkereden anlaşılmıştır. 

Şimdi, bu tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Dokuzuncu Kalkınma Planıyla ilgili olarak verilmiş bulunan 8 adet 
değişiklik önergesinden yalnızca 8 nolu önergeye katıldığımızı, diğerlerine katılmadığımızı, bil
gilerinize, gereği için arz ederim. 28.6.2006 

Abdüllatif Şener 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öncelikle Hükümetin katıldığı önergeyi okutup, oylarınıza 
sunacağım; sonra da, Hükümetin katılmadığı önergeleri sırasıyla okutacağım ve istendiği takdirde, 
Hükümete, Komisyona ve önerge sahibine, 5'er dakikayı geçmemek üzere söz vereceğim. Daha son
ra da bu önergeleri oya sunacağım. 

Hükümetin katılmadığı önergelerden Genel Kurulca kabul edilen olursa, bu önergeler üzerinde, 
en sonra, yeniden görüşme açılacaktır. 

Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri hakkında, sadece Komisyon, Hükümet ve geri ver
me önergesindeki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilecektir. 

Bu görüşme sonunda geri verme gerekçeleri ayrı ayrı oylanacak ve kabul edilen geri verme 
gerekçeleri, Planla birlikte Hükümete geri verilecektir. 

Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen geri verme gerekçelerini de dikkate 
alarak, Planda uygun gördüğü değişiklikleri yapacak ve bu hususları bir raporla Genel Kurula 
sunacaktır. 
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Bu rapor üzerinde, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre, Genel Kurulda müzakere açacağız. Bu iş
lem de bittikten sonra, Planın tümü, varsa yapılan değişikliklerle birlikte açıkoylamaya sunulacaktır. 

Şimdi, Hükümetin katıldığı önergeyi okutmaya başlıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 138 inci sayfasında yer alan 
658 inci paragraftaki "...hizmet verme potansiyeli yüksek merkezler belirlenerek;..." ifadesinin 
"...hizmet verme potansiyeli yüksek Cazibe Merkezleri belirlenerek;..." şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ömer İnan Ömer Abuşoğlu Murat Yılmazer 
Mersin Gaziantep Kırıkkale 

Süleyman Sanbaş Dursun Akdemir 
Malatya İğdır 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Hükümet bu önergeye katılmıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Şimdi, Hükümetin katılmadığı önergelerin işlemini yapacağız. 
Önergeleri sırasıyla okutup görüşme açacağım ve sonra oylarınıza sunacağım. 
1 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 59-100 üncü sayfalarında 

yer alan 57-325 inci paragraflannın plan tasansmdan çıkanlması ve geçmiş politika uygulamalannı 
daha aynntılı değerlendiren plan destek dokümanı olarak ayrı bir kitap haline getirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mehmet Kartal Kemal Kılıçdaroğlu Nurettin Sözen 
Van İstanbul Sivas 

İ. Sami Tandoğdu Enis Tütüncü Mustafa Özyürek 
Ordu Tekirdağ Mersin 

İsmet Atalay Mehmet Yıldınm Algan Hacaloğlu 
İstanbul Kastamonu İstanbul 

Mehmet Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

BAŞKAN - Hükümet bu önergeye katılmamıştır. 
Sayın Akif Hamzaçebi, konuşacak mısınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Plan öncesi gelişmelerin değerlendirildiği bölüm, esas olarak rakamsal gelişmelerin verildiği 

bir bölüm olarak hazırlanmıştır. Halbuki, burada, önceki dönemde uygulanan temel politikalar, bu 
politikalardan ortaya çıkan sapmalar ve bunun yol açtığı sonuçlann değerlendirilmesi beklenirdi. 
Bu duruma en iyi örnek ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesi hedeflerinde yaşanan ortalama yüz
de lOO'ün üzerindeki sapma, bu sapmalara yol açan gelişmeler gibi noktalara hiç girilmemiş, sadece 
parti programı gibi olumsuzluk içinde yaşanan bazı olumlu gibi görünen gelişmelere değinilmiştir. 
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Bu anlamda, Planın metninin yüzde 40'ı, Plan öncesi dönemin değerlendirilmesi şeklindedir. Önceki 
Planda bu bölüm Plan öncesi ekonomik ve sosyal sektörlerdeki gelişmeler başlığında birden fazla 
kitap şeklinde destek dokümanı olarak hazırlanmış ve Planın içinde yer almamıştır. Yine aynı şekil
de, Plan öncesi dönemde Türkiye'de ekonomik ve sosyal gelişmeler başlığı altında bir veya birden 
fazla kitap destek dokümanı olarak çıkarılabilir. 

BAŞKAN - Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Önerge reddedilmiştir. 

Şimdi, Hükümetin katılmadığı 2 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 100 üncü sayfasında yer 
alan 327 nolu paragrafın ve izleyen diğer ekonomik göstergeler başlıklı tablo 6.2'nin buna göre 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Kemal Kıhçdaroğlu Mehmet Kartal 
Trabzon İstanbul Van 

Algan Hacaloğlu Mehmet Yıldırım Enis Tütüncü 
İstanbul Kastamonu Tekirdağ 

Nurettin Sözen Mustafa Özyürek İsmet Atalay 
Sivas Mersin İstanbul 

İ. Sami Tandoğdu 
Ordu 

"327. Bu büyüme performansında verimlilik artışları, 2002-2005 döneminde olduğu gibi yine 
önemli bir rol oynayacaktır. Plan döneminde TFV artışının yıllık ortalama yüzde 1,5 dolayında ger
çekleşeceği tahmin edilmektedir. TFV artışının özellikle sanayi ve hizmetler sektörlerinden kaynak
lanması beklenmektedir. Gerek işgücü piyasasında gerçekleştirilen reformların gerekse yürütülen 
aktif işgücü politikalarının etkisiyle, büyümenin istihdama yansıması ve Plan döneminde yıllık or
talama yüzde 3 oranında istihdam artışı sağlanması beklenmektedir. Plan döneminde sanayi ve hiz
metler sektörlerinde yıllık ortalama 835 bin kişi gibi dikkate değer oranda yüksek bir istihdam ar
tışı öngörülmekte ve bu istihdam artışının, nüfustaki artış ve tarımdaki çözülmeye rağmen, işsizlik 
oranını dönem sonunda yüzde 7'ye düşürmesi beklenmektedir." 

BAŞKAN - Sayın Akif Hamzaçebi, konuşacak mısınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Toplam faktör verimliliğinin (TFV) artışı Plan dönemi boyunca ortalama yüzde 2,3 oldukça 

yüksek bir oranda varsayılmıştır. Plan öncesinde uygulanan ve sonuç getiren politikalar içinde fak
tör verimliliğinin bu düzeyde artışını açıklayacak herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. Verim
liliğin kriz sonrası olağanüstü dönemler dışında diğer dönemlerde artışı uzun dönemli eğitim, ar-ge 
gibi konularda sağlanacak gelişmelere bağlı görülmektedir. Bugün bu düzeyde orana sadece İskan
dinav ülkeleri sahiptir. Birçok gelişmiş ülkenin oranı bizim Planda öngördüğümüz oranın neredey
se 1 puan altındadır. Bu oran Finlandiya'da yüzde 3,2; İsveç'te yüzde 2,3, Almanya'da yüzde 1,1, 
Amerika'da yüzde 1,5; İtalya'da yüzde 0,6'dır. Toplam faktör verimliliğinin Plan döneminde yıllık 
artışı yüzde 1,5'e, daha gerçekçi bir orana çekilmektedir. Bu varsayım çerçevesinde, cari işlemler 
ve dışticaret başta olmak üzere diğer makro parametrelerin de buna uygun hale getirilmesi gerek
mektedir. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Hükümetin katılmadığı 3 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 108 inci sayfasında yer alan 
354 nolu paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"354. Plan döneminde kamu eğitim harcamaları GSYİH'ya oran olarak yüzde 4,1 oranından 
aşamalı olarak 2013 yılında AB ülkeleri seviyesi olan yüzde 5,5'e çıkarılacaktır. Harcamaların ar
tırılmasında eğitim kademelerine göre öncelik ilköğretime verilecektir. Plan döneminde okulöncesi 
ve ortaöğretim kademesinde okullaşma oranlarında önemli artışlar sağlanması hedeflenmektedir. İl
köğretim kademesinde çağ nüfusundaki azalmanın da katkısı ile tüm çocukların temel eğitim alması 
amaçlanmaktadır. Ortaöğretim okullaşma oranlarındaki artışla birlikte yükseköğretime olacak talep 
artışını karşılamak üzere, yükseköğretim okullaşma oranının yüzde 48'e ulaşması planlanmaktadır." 

M. AkifHamzaçebi Kemal Kıhçdaroğlu Mehmet Kartal 
Trabzon İstanbul Van 

Algan Hacaloğlu Mehmet Yıldırım Nurettin Sözen 
İstanbul Kastamonu Sivas 

Enis Tütüncü Mustafa Özyürek İ. Sami Tandoğdu 
Tekirdağ Mersin Ordu 

İsmet Atalay 
İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, konuşacak mısınız? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Özellikle 2003 yılından itibaren kamu eğitim harcamalarının GSYİH'ye oranı yüzde 4,5'lerden 

yüzde 4'lere kadar gerilemiştir. Öğrenci sayısının 1 000 OOO'un üstünde arttığı bir dönemde kamu 
eğitim harcamalarındaki düşme özellikle öğrenci başına eğitim harcamalarını çok düşürmüştür. 
Bugün Türkiye öğrenci başına kamu eğitim harcamasında OECD ortalamasının üçte Tinden de 
düşük düzeyde harcama yapmaktadır, (satın alma gücüne göre düzeltilmiş). Ayrıca, son yedi yıldır 
uygulanmakta olan ekonomik programın olumsuz etkileri bu anlamda maliye politikasının 
kalitesinin düşmesi anlamında kendisini eğitim sektöründe göstermiştir. Kamu eğitim har
camalarının GSYİH'ye oranının yüzde 5 üzerine çıkması bu oranın AB ülkelerinin sahip olduğu 
oran düzeyine ulaşılmasına yol açacaktır. AB ile yakınsama ve programın sosyal tahribatının 
giderilmesi amacıyla bu somut hedefin, Plana konulmaktadır. 

BAŞKAN - Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Önerge reddedilmiştir. 

4 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 109 uncu sayfasında yer 
alan 355 nolu paragraftan sonra yeni bir paragrafın eklenmesini ve takip eden paragraflann ise buna 
göre yeniden numaralandırılmasını arz ve teklif ederiz. 
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"Toplumun yoksul olan en alt yüzde 20'lik kesiminin ulusal gelirden aldığı pay yoksul yanlısı 
ekonomik ve sosyal politikalar ve özellikle asgarî gelir desteği programı ile yüzde 7 seviyesine 
çıkarılacaktır." 

M. Akif Hamzaçebi Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Kartal 
Trabzon İstanbul Van 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

İ. Sami Tandoğdu 
Ordu 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

Vedat Melik 
Şanlıurfa 

İsmet Atalay 
İstanbul 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

BAŞKAN - Say m Hamzaçebi?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yoksullukla mücadelede en önemli unsur gelirin toplumsal kesimler arasında adilane dağılımını 

sağlamaya yönelik yoksul yanlısı politikalar uygulanmasıdır. Türkiye'nin uluslararası platformda 
yoksulluğu azaltmaya yönelik taahhüt ettiği somut hedeflerin ulusal bir belge olan Dokuzuncu Kal
kınma Planında da belirtilmesi ve Planda önerilen sosyal politikaların bu hedefe yönelik oluşturul
ması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Önerge reddedilmiştir. 

5 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 110 uncu sayfasına 356 nolu 
yeni bir paragrafın aşağıdaki şekilde eklenmesini ve takip eden paragrafların ise buna göre yeniden 
numaralandırılmasını arz ve teklif ederiz. 

"356. Uygulanan ekonomik programın yarattığı sosyal çözülmenin giderilmesi amacına 
yönelik olarak sosyal koruma niteliğindeki kamu harcamalan plan dönemi boyunca aşamalı olarak 
artırılarak GSYİH'ye oranı yüzde 15 çıkarılacaktır." 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Mehmet Kartal 
Van 

Enis Tütüncü İ 
Tekirdağ 

İsmet Atalay 
İstanbul 

BAŞKAN-Sayın Koç?.. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Gerekçe. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

İ. Sami Tandoğdu 
Ordu 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Mustafa Özyürek 
Mersin 
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Gerekçe: 
Sekizinci Plan döneminde sosyal korumaya yönelik kamu harcamalarının oranı ortalama olarak 

yüzde 7-8 civarındadır. AB ülkelerinde bu oranın yüzde 20'ler düzeyinde olduğu dikkate alındığın
da bu oranın Türkiye'de oldukça düşük olduğu ve kamu harcamalan içinde yeterince önceliği 
alamadığı görülmektedir. Ayrıca, son yedi yıldır uygulanmakta olan ekonomik programda bu an
lamda bir tahribat yaratmıştır. Bu tahribatın giderilmesi ve kamu harcamalarından sosyal korumaya 
gerekli olan önceliğin verilmesi amacıyla bu somut hedef Plana konulmaktadır. 

BAŞKAN - Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge reddedilmiştir. 

6 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 136 ncı sayfasında yer alan 
633 nolu paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"633. Sosyal hizmet ve yardımlar sisteminde eşitlik, sosyal adalet, etkinlik ve etkililik ilkeleri 
çerçevesinde bu alanlarda var olan tüm kurumların ve yasalara dayanan uygulamaların tek çatı al
tında toplanmasını sağlayacak Sosyal Hizmetler Ana Planı ve Sosyal Yardımlar Ana Planı hazır
lanacak ve bu alanlarda tek bir sorumlu kurum oluşturulacaktır." 

M. AkifHamzaçebi Algan Hacaloğlu Kemal Kılıçdaroğlu 
Trabzon İstanbul İstanbul 

Mehmet Kartal Mehmet Yıldırım Nurettin Sözen 
Van Kastamonu Sivas 

Enis Tütüncü İ. Sami Tandoğdu Vedat Melik 
Tekirdağ Ordu Şanlıurfa 

Mustafa Özyürek İsmet Atalay 
Mersin İstanbul 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Sosyal hizmetler ve yardımlar alanında var olan kurumlar ve uygulamalar etkinlikten uzak ve 

oldukça dağınık bir yapıdadır. Kaynak, zaman ve emek israfına yol açan bu durumun düzeltilmesi 
için ülke çapında bu alanlardaki hizmet sunumunda birliği ve standartları geliştirecek yeni bir 
kurumsal yapılanmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

BAŞKAN - Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge reddedilmiştir. 

7 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının 136 ncı sayfasında yer alan 
634 nolu paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"634. Sistemden yararlanacak kişilerin belirlenmesi amacıyla ortak bir veri tabanı oluş
turularak, nesnel ölçütlerle işleyen bir tespit mekanizması kurulacaktır. Sosyal hizmet ve yardımlar 
alanında nitelikli personel eksikliği giderilecek ve mevcut personelin niteliği artırılacaktır." 

M. Akif Hamzaçebi Algan Hacaloğlu Kemal Kılıçdaroğlu 
Trabzon İstanbul İstanbul 
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Mehmet Kartal Mehmet Yıldırım Nurettin Sözen 
Van Kastamonu Sivas 

Enis Tütüncü İ. Sami Tandoğdu İsmet Atalay 
Tekirdağ Ordu İstanbul 

Mustafa Özyürek Vedat Melik 
Mersin Şanlıurfa 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Türkiye'deki sosyal hizmet ve yardım sisteminin en büyük zaafları hizmet sunumundaki nesnel 

ölçütlerin yeterli düzeyde işletilememesi, yetersiz personel sayısı ve personelin meslekî niteliğidir. 
Sosyal hizmet ve yardımların bir hayır iş değil bir meslek olduğu ve kamu sorumluluğu olduğu ger
çeğinden hareketle bu alanların güçlendirilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN - Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Önerge reddedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Dokuzuncu Kalkınma Planı üzerinde verilen önergelerin işlemleri 
tamamlanmıştır. 

3067 sayılı Kanun gereğince Planın tümü, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen ve 
Genel Kurulca kabul edilen önergelerdeki değişiklikler doğrultusunda açıkoya sunulacaktır. 

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik per

sonelden yardım istemelerini; bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, 
oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 1214 sıra sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının açıkoylama 

sonucunu açıklıyorum: 
Kullanılan oy sayısı: 321 
Kabul : 271 
Re|t : 50 (x) 
Sayın milletvekilleri, böylece, Dokuzuncu Kalkınma Planı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

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

Kapanma Saati: 23.33 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 23.40 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Türkan MİÇOOĞULLARI (İzmir), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

Alman karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

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

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon 
raporu gelmediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2 nci sırada yer alan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3 üncü sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaş
tırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yayıl
manın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması için İşbirliğine İliş
kin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4 üncü sırada yer alan Bütçe Kanunlarında Yer alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Millet
vekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komis
yonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

6.- Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1219, 2/812) 
(S. Sayısı: 1210) 
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BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer. alan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüş
melerine başlıyoruz. 

7.- 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) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 817 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen, Malatya Milletvekili Süley

man Sanbaş. 
Buyurun Sayın Sanbaş. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan 

değerli milletvekili arkadaşlanm; görüşmekte olduğumuz 817 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, mevcut kanun tasansmdaki düzenleme, bu sabah Grup olarak getirdiğimiz, 
şehit aileleriyle ilgili çeşitli kanunlarda yapılan düzenlemenin bir maddesinde zaten bizim de öner
diğimiz bir şeydi. Görevleri nedeniyle, millet için, bu memleket için değişik görevlerde bulunan ve 
o görevleri başında şehit olan, yurt dışında görev yapan büyükelçilerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, 
şehitlerimiz, er ve erbaşlanmıza, onlann silahlannm yadigâr kaldığı, emanet kaldığı, hatıra kaldığı 
ailelerinin, taşımaları sırasında veya bulundurmalan sırasında, resim, harç alınmamasını öngören 
bir kanun tasansı. 

Doğru bir tasan. Hakikaten bu vatan için kanını, canını toprağa atanlann, ailesinin bir parçasını 
bu vatan topraklan için şehit verenlerin ondan hatıra kalan silahı taşırken, bir de buna harç ödemesi, 
devletin bundan harç alması, rumuz alması düşünülemezdi. Çünkü, bu insanlar, sadece bu silahlan 
hatıra olarak taşıyorlar, Anadolu deyimiyle yadigâr olarak taşıyorlar. Bunun bir bedeli olmamalı, 
bunun bir bedeli olmamalıydı. Şimdiye kadarki uygulama hakikaten yanlış bir uygulamaydı. Bun
da şehit aileleri derneklerimiz bizlere de geldiler, çok makul olarak, her ruhsat yenilemede 700-800 
milyon lira harç vermenin kendilerini üzdüğünü, bu şehide ait silahlan, şehidin hatıra silahını, bu 
bedelleri ödeyemedikleri için iade etmek zorunda kaldıklarını ve bunun doğru olmadığını anlatmış
lardı; samimî bir talepti. Bu talebi, biz, kanun teklifi olarak Meclis gündemine getirmiştik. 

Sadece bu değildi tabiî şehit ailelerimizin istekleri, başka istekleri de vardı. İşte, şehit aileleri 
derneklerinin kira ve yakıtlanna devletin katkı sağlamasını istiyorlardı, çok makul bir talepti. Ben 
inanıyorum, ileriki günlerde Yüce Meclis bunlan da dikkate alacaktır. 

Tabiî, şehit ailelerinden 1 kişiyi istihdam ediyoruz kanun gereği, bunun 2'ye çıkmasını istiyor
lardı, aile arasında problem yaşanmamasını istiyorlardı ve bir şey çok önemliydi -sabah an
latamadım- önemli olan şuydu; yani, ateş düştüğü yeri yakıyor arkadaşlar, bir ailede vatan için bir 
şehit olduğu zaman, onun hukukî muamelelerini devletin takip edeceği bir birimi oluşturmak çok 
önemliydi. Biz dedik ki; Başbakanlığa bağlı bir şehit aileleri veya şehit muameleleri başkanlığı 
veyahut da müdürlüğü, bir birim kuralım. Ülkenin hangi bölgesinde olursa olsun, hangi birimden 
olursa olsun, ister polis teşkilatımızdan, ister asker teşkilatımızdan, isterse başka kamu görevlilerin
den, bir şehit olduğu zaman, şehit aileleri, ilgili kurumlardan, efendim, işte, ölüm raporlan, otopsi 
raporlan veyahut da maaş bağlama, veraset ilamlan, şunlarla bunlarla uğraşmasın. Devlet, aynı gün, 

(x) 817 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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o birim, kuracağımız birim, bu şehidin bütün envanterini, kendisinde bir dosya tutarak, hangi kanun
larda ne hakları olduğunu, ne gibi yardımda bulunulması gerektiğini, onun özel dosyasında muhafaza 
edip, onun özel dosyasında bilgilendirip, hiç uğraşmadan, bütün kanunî haklarını o ailenin ayağında, 
evinde bir zarfın içerisinde takdim edecek duruma gelsin. Yani, büyük devletlere yakışan budur. 

Bakın, elin adamları geldiler, Çanakkale'de mezarlıklar yaptılar, her yıl geliyorlar, kendi şehit
lerini her yıl anıyorlar, torunları geliyor anıyor ve buna mukabil benim ülkem, bu büyük ülke, bin 
yıldır, hakikaten hep Âkifin dediği gibi, "şüheda fışkıracak" dediği gibi, her santimetrekaresinde 
şehit kanı olan bu ülkede, yani, 3-5 bin şehit ailemiz için, 3-5 bin dosyayı belli bir merkezde top
layıp bu insanların bütün sorunlarına çare olacak bir birim oluşturabilirdik. Bize de bu yakışır, bu 
devlete bu yakışırdı, bunlara sahip çıkmak yakışırdı. 

Artı; bakıyorum, hemen hemen her şehit ailesinin bir davası var. Şehidin tarifini yapmamışız 
kanunlarımızda. Alıyoruz askere Mehmetçiği, bir sebepten, ya göreve giderken askerî araçla trafik 
kazasından veyahut da koğuşta başka bir sebeple vefat ediyor. Haliyle ilgili birlik komutanı 
"vadesiyle ölmüştür" raporu veriyor, davalar açılıyor. 

Değerli arkadaşlar, biz, onları zorunlu olarak alıyoruz. Biz dedik ki, sevk evrakını aldıktan ter
his olana kadar, herhangi bir sebeple olursa olsun, görevi başında, görevini deruhte ederken vefat 
edenlere bir nakdî yardım yapalım. Çünkü, zorunlu olarak aldığınız ve kendi emrinizde devlete hiz
met ederken hangi sebeple vefat ederse etsin, o ailenin yüreğinde, o ailenin vicdanında o şehit. Örf, 
âdetimiz gereği, geleneklerimiz gereği de o şehit. Çünkü, bu vatan için, bu millet için mecbur ol
duğu halde, mecbur tutarak yaptırdığımız görevi nedeniyle bir ölüm vuku buluyorsa, mutlaka buna 
destek olmamız, mutlaka katkı sağlamamız lazım. 

Zannediyorum, bu Yüce Meclis, bunu -bütün milletvekili arkadaşlarım da benim gibi düşün
dükleri kanaatindeyim- zamanı geldiğinde bu düzenlemeyi yapacaklardır. 

Bu, bir maddelik olmamalıydı; yani, şehitlerimizin başka sorunları da vardı. Evet, bu çok 
önemli bir düzenlemeydi, arzu edilen bir düzenlemeydi; ama, şehitlerimizin, bugün bilinen 5-6 şehit 
ailelerimizin 5-6 temel problemleri vardır. Yani, bu 5-6, temel problemi de kapsayacak şekilde, on
ları en azından -acıyı dindirmesi mümkün değil ama- en azından "benim devletim bana sahip 
çıkıyor, benim ülkem bana sahip çıkıyor" duygusunu yaşatabilirdi; bu gelişmenin burada başlaması 
da önemli bir şey. Bu tasan da önemli bir tasan, en azından, şehidinden, eşinden veya oğlundan ay-
nlmış yüreği ateşle dolu insanlann, onun hatırasını sandığında saklarken, onun hatırasını evinin bir 
köşesinde saklarken ona bir de bedel ödememeyi getiren bir taşandır. Bu bakımdan, milletimize 
hayırlı olsun diyorum, ülkemize hayırlı olsun diyorum, şehitlerimiz için ne yapsak azdır, şehit 
ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onlann 
kederli ailelerine bir kez daha sabır diliyorum, büyüklerin ellerinden öpüyorum; hepinize saygılar 
sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sanbaş 
AK Parti Grubu adına Veli Kaya. 
Buyurun Sayın Kaya. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA VELİ KAYA (Kilis) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; 817 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet

ler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı hakkında AK Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli konuşmacı, şehitlerimizle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Hakikaten, Türk Milleti, 
şehidine çok önem veren ve şehitleri cennet makamıyla ödüllendiren bir milletin ahfadıyız. Onun 
için, ailesinde şehit olmayan, neredeyse, Türk ailesi yoktur. Her ailede bir şehit vardır. 

- 3 9 3 -



TBMM B: 121 28 . 6 . 2006 O: 5 

Ben, konuşmama bir şeyin altını çizerek başlamak istiyorum: Ben de amcamı bu vatan için şehit 
veren bir ailenin çocuğuyum. Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesinde, 30'lu yıllarda şehit düşmüş. Yıl
lar sonra amcamın mezarını ziyaret için gittiğimde, köyün yaşlılarından bir tanesiyle görüştüm. 
"Mezarını tam olarak bilmiyorum; ama, 6 tane şehidimiz burada" dedi, 6 tane mezar gösterdi. Millî 
Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanlığımızın yetkilileri de buradayken, 6 tane şehidimizin 
mezarları yerle bir olmuş durumda. Bu zamana kadar bu şehitlerimize bir şehitlik yapılmaması, on
ların ailelerinin, geldiklerinde başında bir fatiha okuyacağı bir abidenin bulunmaması da, bu zamana 
kadar devletin ayıbıdır diye düşünüyorum. Hiç değilse, bugünden itibaren, Kahramanmaraş'ın eski 
Andırın, yeni ismiyle Tokmaklı Beldesindeki bu şehitliğin unutulmayacağı kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, şehitlik mertebesi cennetle müjdelenir demiştim; çok önem verdiğimiz 
bir makamdır. Aziz şehitlerimiz, vatanı uğruna canını seve seve verirken, geride kalan ailelerini 
unutmamak, onların acılarını paylaşmak, onlara değer vermek de büyük devletlerin görevleri 
arasındadır. Evet, ben de bunu paylaşıyorum. 

Şehitlerimiz canlarını bu vatan için verirken, kendilerine maddî bir imkân bağlanmasını asla 
düşünmemişlerdir. Mutlak surette, devletlerine güvendikleri için şehit düşmüşlerdir. 

Bu toprakların her santimetresi şehit kanıyla doludur. Bu yasa, bence, geç bile kalmış bir 
yasadır. Şehitlerimizle ilgili yasal düzenleme yapılırken, onlardan hatıra kalan bu silahlarından 
alman her türlü vergi ve harçların çıkarılmamış olması da, bence, geçmişteki iktidarların, yönetim
lerin büyük bir eksikliği ve ayıbıdır diye düşünüyorum. Televizyonlara baktığımızda... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Tasan, geçen iktidarın tasarısı; yapma bunu! 
VELİ KAYA (Devamla) - Değerli Milletvekilim, televizyonları izlediğimizde, bir şehidimiz 

düştüğü zaman, o şehidimizin sadece cenaze merasiminde gösteriler yapmak suretiyle bunun 
üzerinden siyaset yapanlar, cenaze defnedildikten sonra, ne hikmetse, şehit ailelerinin evlerine git
meyi bir görev saymazlar. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Biz sayıyoruz, hep gidiyoruz CHP olarak. 
VELİ KAYA (Devamla) - Sayanlardan Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Mutlaka gidilmesi 

gerekir; şehit ailelerinin ziyareti gerekir, onları yalnız bırakmamak gerekir, devletin milletiyle 
bölünmez bütün olduğunun ispatı gerekir. 

İşte, 21 inci Dönemde bu yasal düzenleme Parlamentoya getirilmiş olmasına rağmen, bu husus 
nedense çok önemli görülmeyerek 22 nci Döneme aktarılmış. Şehit ailelerinin kurmuş oldukları der
neğin, ısrarla, şehit ailelerinin fakir, fukara çocukları olduğundan bahisle bu harcın alınmamasını 
talep etmeleri, tabiî ki, hepimizin yüreğini burktu. Onun için, behemehal bu yasayı takdirlerinize 
sunuyoruz. Ben biliyorum ki, bu yasayla ilgili hem iktidar hem muhalefet ortak hareket ediyor; çün
kü, düşman, hepimizin düşmanı, parti ayırımı yapmaksızın şehit ediyor çocuklarımızı. Onun için, 
bu çocuklarımıza ve onların ailelerine yapacağımız bu ufak katkı, bence çok azdır, çok daha fazlası 
gerekir. İnşallah Yüce Parlamento, bunların ailelerinin tüm taleplerini yerine getirecek yasal düzen
lemeleri de gelecek süre içerisinde tamamlayacaktır, yapacaktır, yapması da gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, bu harcın alınmaması, bu silahların, şehitlerimizin sadece bir hatırası, 
bir armağanı olarak bir köşede saklanması, bu, paraya tekabül etmemeli; bu, parayla ölçülemez. Bu 
insanları mutlu etmenin başka yönleri de var. Evlatlarını, babalarını, kardeşlerini, bir şekilde, bu 
vatan için toprağa vermişler. 

Bununla birlikte, benim yaklaşık üçbuçuk senedir ısrarla üzerinde durduğum, emniyet mensup
ları içerisinde çok saygı duyduğum, emniyet mensuplarının çok ağır yükünü taşıyan mahalle bek
çilerinin de çok önemli sorunları var. Bu yasayla birlikte -bunu burada açıklıyorum, bir sürpriz yap
tık- mahalle bekçilerimizin talep ettikleri hususların bir kısmını, değerli arkadaşlarımın katkılarıy
la, bir önergeyle -şimdi gelecek- onların da silahlarından aldıkları, demirbaş, zat silahlarından harç 
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alınmamasıyla ilgili bir önergemiz var. Bundan dolayı da, hem Grubumu hem de İçişleri Komisyonu 
Başkanımı, huzurlarınızda tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yeterli mi; o da yeterli değil; çün
kü, mahalle bekçilerimizin, biliyorsunuz, çok önemli bir bölümünün vazifesi başında şehit edildik
lerini de biliyoruz. Bu insanlann, özlük haklarıyla ilgili de birtakım sorunlan vardır. Bu sorunlann 
da, çok kısa sürede, Grubumuzun yasalaştıracağına bu insanlann mağduriyetlerini gidereceğini, 
burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Şair ne güzel söylemiş: 
"Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 
Canı, cananımı alsa da Huda 
Alsan dünyaları... 
Etmem bu..." 
Neyse, özür diliyorum... 
"Etmesin vatanımdan tek dünyada cüda." 
Yani, şehitlerle ilgili çok güzel şeyler var; ama, ben, çok daha fazla konuşmak yerine, bu 

yasanın bir an önce yasalaşmasını istediğim için ve zamandan tasarruf etmek istediğim için, bu 
yasaya destek veren, gerek muhalefeti gerekse AK Parti Grubunu candan ve içten tebrik ediyorum; 
ama, şu şiiri de okumadan geçemeyeceğim, aziz şehitlerimizin ruhlarına atfediyorum: 

"Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... 
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
Gömelim gel tarihe desem, sığmazsın. 
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana ağuşunu açmış bekliyor Hazreti Peygamber." 
Diyor Şair, şehitlerimizle ilgili olarak. 
Ben, bu yasanın tüm şehit ailelerine, şehit derneklerine, Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını 

diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - "Hazreti Peygamber" değil "duruyor Peygamber..." Yanlış 

okudun! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Veli, şiiri yanlış okudun! 
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Şiiri yanlış okudun! 
BAŞKAN - Tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Hakkı Ülkü, İz

mir Milletvekili. 
Buyurun Saym Ülkü. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Ateşli Silah

lar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı 
hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 
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Sözlerime başlamadan önce, demin konuşan Anavatan Partisi sözcüsünün, gecenin ilerleyen 
saatinde dil sürçmesi olarak niteleyebileceğimiz bir konuşmasının, bir cümlesinin tarafımdan düzeltil
mesi, belki kendileri tarafindan da hoş karşılanabilir. Anzaklann da şehit olduğu söylendi; oysa, onlar 
farklı; işgal kuvvetleriydi; onun düzeltilmesini gerektiğini düşünüyorum, herhalde dil sürçmesidir. 

Evet, şimdi, yine, arkadaşlarımızdan birisi, tasarının sanki bu dönem verilmiş ilk tasanymış 
gibi olduğunu söyledi. Oysa, geçmiş dönemde; yani, 13 Şubat 2001 tarihinde, geçmiş hükümet 
döneminde getirilmiş bir taşandır bu. 

Tasan, şehit dul ve yetimlerinin ölüm nedeniyle kendilerine intikal eden ateşli silahlardan harç 
alınmamasıyla ilgili bir taşandır. Sadece askerî personeli ilgilendirirken, komisyonda Emniyet Teş
kilatını da bu kapsama almış bulunuyoruz. 

Stopaj Vergisi nasıl yabancı sermaye için kaldınlmışsa -ki, dün geçti o yasa- intikal eden bu 
ateşli silahlar için de kaldınlmalıdır. Aslında, işin esası, çocuklanmızı ülke savunmasında şehit et
tirmemek olmalıdır. 

Bakın, ordunun çeşitli kademelerinde, 5 504 kişi şehit olmuştur 1984'ten bu yana. Polislerden 
464 kişi şehit olmuştur. Yaralı sayısı, askerde 11 794, poliste 3 254. Sakat kalanlar, askerde 3 444, 
poliste 268. Ki, bunlar, hem polis şeflerinden hem generallerden hem askerlerden oluşmakta olanlar
dır. Sakat kalanlar, eli, kolu, bacağı kopanlar, tekerlekli sandalyeye mahkûm olanlar da epey vardır. 

Bu bağlamda, önemli olan, terörü doğuran sosyal nedenlerin ortadan kaldınlmasıdır. Tasanyla 
getirilmek istenen, silahlanma yansı değil, ülke savunmasında ya da tatbikatlarda yaşamını kaybet
miş şehitlerin yakınlanna manevî bir hatıranın harç ve benzeri ödentilerinin ortadan kaldınlmasıdır. 
Biliyorsunuz, Ulusal Kurtuluş Savaşından kalma madalyalann, yine Ulusal Kurtuluş Savaşında kul
lanılmış olan kılıçların ve buna benzer savaş aletlerinin şu anda zaman zaman sünnet düğünlerinde, 
zaman zaman evlilik düğünlerinde, torunlan tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bunlar, tabiî, 
hoş şeylerdir, hatıralan anmak için. Bu anlamda da, bunlann güzel bir hatıra olabileceğini düşün
mekteyiz ve yasanın yararlı olduğunu görüyoruz hep beraber. 

Dikkat çeken bir başka husus da, dünyada silahlanmaya aynlan pay, 1 trilyon civanndadır. Buna 
dikkatinizi çekmek isterim; silahlanmaya aynlan pay, 1 trilyon dolar civannda. İslam ülkelerinin yap
tığı harcama, her İslam ülkesinin ortalama yapmış olduğu harcama, kendi gayri safî millî hâsılalannm 
ya da ulusal gelirlerinin yaklaşık yansıdır. 11 Eylülün arkasından, Avrupa Birliği üyesi ülkeler silah
lanma harcamalanna çokça pay ayırmışlardır ve ayırmaya da devam etmektedirler. Başta İngiltere ol
mak üzere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya bunlann başını çekmektedir; ama, ne yazık ki, ülkemiz 
de bunlardan sonra gelmektedir. Yani, silahlanma yansında Avrupa'da 6 ncı sıradayız. 

Bireysel silahlanma da aslında bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biz, sevinmesini bilmeyen 
bir toplumuz. Maçlarda, düğünlerde ya da başka bazı sevindiğimiz konularda silahı nasıl kul
lanacağımızı bilmediğimizden dolayı, zaman zaman, balkonda oturan masum bir insanı bile öldür
mekteyiz. Bu gibi konular, bireysel silahlanma konusunda tabiî ki tepki çekmektedir. Ülkemizde her 
4 evden Tinde silah bulunmaktadır. Ruhsat için başvuru nedenleri, yüzde 35 iş riski için, yüzde 23,6 
evde bulundurmak için, yüzde 16,7 merak ve hobi için, yüzde 12,7 avcılık-aticılık için, yüzde 6,8 
meslek gereği, yüzde 5,5 de anı. Kim bilir, belki bizi de ilgilendiren son söylemiş olduğum yüzde 
5,5'lik bölüm içindir. 

2003 yılında Türkiye'de 1 954 000 ruhsatlı silah varken, 2005 yılında bu rakam 2 145 000 ol
muştur. Ruhsatsızlann sayısını sormayın, en az ruhsatlılann sayısının 4 misli fazladır. Mesela, İs
tanbul'da her 2 vatandaştan l'i can güvenliği nedeniyle silah taşımaktadır. Âdeta bir korku im
paratorluğu yaratılmıştır. Buna karşın, bireysel silahsızlanma çağnlan da vardır elbette; ama, galiba, 
en önemlisi, önemli olanı, insanlan silahlanmaktan caydırmak değil, silahlanma ihtiyacını ortadan 
kaldırmaktadır. 
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Peki, var olanlarla ilgili ne yapmak lazım diye sorulursa, tasan, bu şekliyle yasalaşırsa, şehit aileleri 
1 500 Yeni Türk Liralık harç ödemekten kurtulacaktır. Mesele sadece bu da değil. Demin de arkadaş
larımızın değindiği gibi "şehit" kavramının, tarifinin üzerine de oturmakta. Gerçi "şehit" kavramı tam 
manasıyla yapılmış değildir; ama, buna rağmen şehit kavramı tariflenirse eğer, ona da uymaktadır. 

Şehit tarifi çeşitli şekillerde yapılıyor; kimine "terör şehidi" deniliyor, kimine "görev şehidi" 
deniliyor. Bunun tarifinin de tam olarak yapılmasında yarar var. Aynca, bu kişilerin, bu şehitlerin 
ailelerinin sıkıntılannm, dertlerinin, çarelerinin muhataplan yok. Hadi, askerin, diyelim ki Millî 
Savunma Bakanlığı var; polisin de kendi örgütü var; ama, başta, öğretmen, Dışişleri mensuplan ol
mak üzere çeşitli mesleklerden kişilerin şehit edilmeleri halinde onlann muhataplan yok. Oysa, 
Batı'da, Fransa gibi ülkelerde, tüm şehitler için tek sorumlu, tek bir idare var. Bizde teröristle çar
pışan ve ölen için farklı, göreve giderken trafik kazası geçirip ölen için farklı, mayına basanlar için 
farklı, suda boğularak ölenler için farklı ve kısıtlı yardımlar yapılırken dahi farklılıklar oluşmak
tadır. Hatta, bunlann çocuklannm da işe alınmalan farklı. Çocuğu üniversiteye gidenler için de 
farklılık arz etmektedir birçok durum. Sakat kalmış kişilerin durumlan daha da kötü. Bu tip çarpık-
lıklann giderilmesi gerek. 

Aynca, silah ruhsatlanmn nasıl verilmesi gerektiği konusunun bir kez daha gözden geçirilmesi 
gerek. Umut Vakfı gibi vakıflann yurt genelinde örgütlenmesi lazım. Ruhsat almaya hak kazanan 
kişilerin sıkı eğitim görmesi lazım. Ruhsat isteyene fizikî ve psikolojik sağlam raporu alması 
koşulunun getirilmesi lazım ve belki de, en önemlisi, ilkokuldan itibaren bireysel silahsızlanmaya 
karşı toplumsal bilinçlendirme için derslerde eğitim verilmesi lazım. 

Ben, bu yasanın, biraz önce arkadaşlanmız tarafından da, AKP Grubu tarafından da verilmiş 
olan mahalle bekçilerini de içerecek şekilde kabul edilmesinin, mahalle bekçilerini de içine alacak 
şekilde kabul edilmesinin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ülkü. 
Tümü üzerinde başka söz talebi yok. 
Soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
Sayın Güler, buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sizin aracılığınızla, Sayın 

Bakana üç sorumuz vardır. 
Kaç şehit ailesi maaş almaktadır? Bugünkü ekonomik koşullan göz önünde bulundurduğumuz

da, yaşamlannı idame ettirmeye yeterli midir? 
Koruculan şehit kabul ediyor musunuz? Kabul edilmiyorsa, gerekli yasal düzenlemeyi çıkar

mayı düşünüyor musunuz? 
Gazilerimizle ilgili de son sorum var. Kaç gazimiz maaş almaktadır? Bugünkü aldıklan maaş 

kendilerinin yaşamlannı idame ettirmeye yeterli midir? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkanım, 

sorunun ancak bir kısmına cevap verebileceğim; çünkü, rakamlar yanımızda yok, yani, kaç şehit, 
kaç gazi, kaç... 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
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HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkanım, kısmen yanıt verecekti Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, cevap vereceksiniz galiba. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Bir kısmına ancak 

cevap verebileceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Aldıkları maaşla ilgili 

sordunuz. Bir subay, assubay veya uzman çavuş şehit olursa, ailesi, o hayattaymış ve terfi ediyor
muş gibi, ulaşabileceği rütbenin sonuna kadar maaşını alabilmektedir. 

Erler için ise -onun tabiî terfii söz konusu değil- bugün için ödenen maaş, 960 000 000 liradır, 
960 YTL'dir. Şehit olduğunda annesi babası hayatta ise, bunlar onların arasında paylaştırılmakta; eşi 
varsa, asıl büyük kısım eşine belli bir oranda verilmekte -şu anda hatırlayamıyorum oranını- an
nesine babasına da daha az bir miktarda para verilmektedir. Bütçe kanununa göre, bu 960 000 000 
her yıl artırılmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1.-10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilerle, vefat edenden intikal 
eden ateşli silahlarla sınırlı olmak kaydıyla, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmet
leri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlar ile ay
rıca, barışta ve olağanüstü hallerde, askerî amaçla veya iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıy
la yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında, bu harekat 
ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, taşıyacakları veya 
bulunduracaklan ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen Turan Tüysüz, Şanlıur
fa Milletvekili. 

Buyurun Sayın Tüysüz. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; görüşülmekte olan 817 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili olarak madde üzerinde 
Anavatan Grubu adına görüş bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi 
ve milletimizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, tasarıyla, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının değiş
tirilmesi öngörülmektedir. Böylece, tasanda sayılan kanunlara göre aylık bağlananla beraber, banş-
ta ve olağanüstü hallerde askerî amaçla ve iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yapılan 
eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında, bu harekât ve hizmet
lerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, taşıyacakları veya bulun
duracakları ateşli silahlann taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgelerin her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması amaçlanmaktadır. 

Bilindiği üzere, stratejik bir konumda bulunan ülkemizin istikrarını bozmak, bölmek, par
çalamak amacıyla gerek dış düşmanlanmiz gerekse içeride faaliyet gösteren bölücü ve yıkıcı terör 
örgütleri hain emellerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

Bu bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin karşısında ordumuz ve emniyet güçlerimiz, vatanın bölünmez 
bütünlüğünü korumak ve milletimizin huzur ve refahını sağlamak için ellerindeki bütün imkânlar
la ve fedakârca mücadele vermektedirler. Bu mücadele sayesindedir ki, bizler, huzur ve güven 
içerisinde yaşayabilmekteyiz. Görevi başındaki güvenlik görevlilerimiz sayesinde vatandaş evinde 
rahat uyuyabilmektedir; ancak, üzücü olmakla birlikte, operasyonlar, intikaller ve manevralar es
nasında can kaybı da olabilmektedir. Yıllardır süren bölücü terör nedeniyle 5 000'in üzerinde güven
lik görevlisi vatan evladı şehit olmuştur. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını severek feda 
eden kahraman vatan evlatlan ile dul ve yetimlerinin maddî ve manevî açıdan mağdur edilmemesi, 
savaş ve vazife esnasında şehit olanlann dul ve yetimlerinin taleplerinin yerine getirilmesi de bizim 
için kutsal bir görev olmalıdır. 

Şehitlerin dul ve yetimlerine devletin şefkat kanatlannı germesi ve onlara mümkün olan bütün 
imkânları seferber etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, şehit ailelerinin üzüntüsünü hafifletebilmek 
ve onlara olan vefa borcunu ödeyebilmek için ne yapılsa azdır. 

Değerli arkadaşlar, şehitlerimizi unutmamak ve onların hatırasını her yerde yaşatmak boy
numuzun borcudur. Onların hatıralarının ailelerinin nezdinde yaşaması için de üzerimize düşeni 
yapmamız gerekmektedir. 

Şehidin en değerli yadigârı, herhalde üniforması ve silahıdır. Şehit yakınlarının da, ondan kalan 
hatıra niteliğindeki bu eşya ve silahları saklamaları en doğal haklandın 

Şehit düşen güvenlik görevlilerinin eşleri, çocukları veya anne-babaları, vatan uğruna şehit ver
dikleri evlatlannm zatî tabancalannı hatıra olarak evlerinde bulundurabilmek veya taşıyabilmek için, 
ilgili makamlara müracaat ettiklerinde, kendilerinden çeşitli harçlar talep edilmektedir. Vatan uğruna 
evladını, eşini veya babasını feda etmiş birisi böyle bir taleple karşılaştığında psikolojik açıdan olum
suz yönde etkilenecektir. Ayrıca, bu durum, şehide ve yakınlanna karşı vefasızlık olarak da değerlen
dirilebilecektir. Dolayısıyla, şehit yakınlarının, şehide ait ateşli silahları bulundurabilmeleri ve 
taşıyabilmeleri için ödemeleri gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmalan gerekmektedir. 

Biz, Anavatan Grubu olarak, bu meselenin takipçisi olduk daha önce. Grup Başkanvekillerimiz 
tarafından, Sayın Ömer Abuşoğlu ve Sayın Süleyman Sanbaş tarafından verilen 1213 sıra sayılı 
kanun teklifiyle de, bu muafiyeti, yasa teklifi olarak gündeme getirmiştik. Dolayısıyla, aynı düzen
lemeyi içeren bu tasarının da yasalaşması faydalı olacaktır. 

Ancak, yapılacaklar bununla bitmemelidir. Şehit ailelerinin mağdur olmamaları için bütün im
kânlar seferber edilmelidir. 

Hayatının baharında evladını, eşini veya babasını kaybeden şehit yakınlanna, en azından mad
dî olarak kaybettiklerinin yokluğu hissettirilmemeli ve bu nedenle mağdur olmalanna kesinlikle izin 
verilmemelidir. 

Bu değişikliği bir başlangıç kabul ederek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canını seve 
seve feda eden vatan evlatlannm geride kalanlarının sıkıntılarını hafifletecek köklü iyileştirmelerin 
de devamının gelmesi gerekiyor. 
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Değerli arkadaşlar, dileğimiz, memleketimizin huzur ve refahını bozmaya yönelik her türlü bölücü 
ve yıkıcı faaliyetlerin sona erdirilerek vatan evlatlarının kanlarının akmasının önüne geçilmelidir. 

Bu cennet vatanın üzerinde menfur emeller besleyenler bulunduğu sürece, ülkemizin birliğine, 
beraberliğine, bütünlüğüne uzanan eller de Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kırılacaktır. 

Bu uğurda canlarını veren şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım, onlara olan minnet borcumuzu 
ödememiz mümkün değildir. 

Bu vesileyle, bütün şehitlerimizi saygıyla yâd ediyor, sizleri ve yüce milletimizi en derin say
gıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tüysüz. 
Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Mehmet Yıldırım, Kas

tamonu Milletvekili. 
Buyurun Sayın Yıldırım. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gerçekten, gerek Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubunun ve diğer parti gruplarının da ortak noktada buluştuğu... 
TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Diğer parti grubunun ismi yok mu Sayın Başkan?! 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - ...ve ANAP, yani, Anavatan Partisi... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Doğru söyle; Anavatan... 
TURAN TÜYSÜZ (Şanlıurfa) - Anavatan Partisi... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Eski ANAP... 
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Tüysüz... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) -...ve o grupların da ortak noktada buluştuğu bir yasa 

tasarısını konuşuyoruz. 
Bu yasa tasarısında, şehit olan askerlerimizin, önergeyle, polislerimizin ve emekli bek

çilerimizin de ilavesiyle, emanet olarak kalan silahlann bir başka nesle intikalinde harçlardan muaf 
olması. 

Şimdi, şehitlik konuşuluyor. Az önce, Anavatan Partisi Grubunun sözcüsü konuşurken, yerim
den müdahale etmek zorunda kaldım. Sonra, Hakkı Ülkü onu düzeltti. Dışandan Türkiye'yi işgal 
eden, Çanakkale'ye işgale gelen güçlerin de, o ülkeler tarafından şehitlerini ziyaret ettikleri tutanak
lara geçti. Çok zor bir olay. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Tamam, o da onlann şehidi... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Onlann şehidi de olamaz, bizim şehidimiz hiç olamaz. On

lar, işgal güçleridir, Mehmetçiği ve Türkiye'yi işgale gelmişlerdir ve cevabını da Türk Milletinden 
almışlardır. Onlara yeni bir tarif getirmeyi, tutanaklara geçirmeyi hiç doğru bulmadım. (AK Parti 
sıralanndan alkışlar) Yerimden müdahale ettim ve Sanbaş da "evet, dil sürçmesi" dedi. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hayır, hayır... 
MEHMET YILDIRIM (Devamla) - Evet, dil sürçmesidir. Başka türlü anlamamız da zaten 

mümkün değildir. 
Değerli arkadaşlar, şehitlik yasası var, 1111 sayılı Yasa var. Türkiye'de görev şehitleri var 

değerli arkadaşlar. Askeriyeye alma sevk pusulasıyla başlamalı ve tezkereyle sona ermelidir. Nasıl, 
bir işçi bir fabrikada işe gidiyorsa; nasıl, bir vatandaşımız işine giderken sigortalı olarak görünüyor-
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sa, Türk Silahlı Kuvvetleri emrine alınan askerimiz de sevk pusulasıyla teminat altına alınmalı ve 
terhis pusulasıyla da görevi sona ermeli. 

Bakın, benim çevremde ve Kastamonu'da, yüzlerce arkadaşımız var; şehit olarak gömüyoruz; 
ama, daha sonra ailelerin müracaatında "sen 1111 sayılı Yasanın kapsamında değilsin; sen görev 
şehidisin, sana şehitlik maaşı bağlamıyoruz" diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, törenler yapıyoruz. Törenlerde askerlerimizin omzunda "şehit" diye mezar
lığa getiriyoruz, Türk Bayrağını dikiyoruz; ama, daha sonra "sen şehit değilsin, Emekli Sandığı 
Kanununda ve alınan karar gereğince seni şehitlik haklarından mahrum ediyoruz" diyoruz. 

Türk Milleti büyük bir millettir. Örnek vermek istiyorum: Örneğin, sabahleyin eğitim görevine 
çıkan bir asker koşu yaparken vefat ediyor ölüyorsa, benim anlayışıma göre o şehittir değerli arkadaş
lar. Ama, terörle mücadele ederken, cephede mücadele ederken orada şehit olanla onun arasında el
bette ki bir farkı koymamız lazım, elbette ki bir kademe farkının, derecesinin olması lazım, hiç kuşku 
yok. Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasada önemli değişikliği yaparak... Askere almanın 
sevk pusulasıyla başlamasını ve tezkereyle son bulmasına kadar geçen süreçte o Türk çocuklarımızı -
mademki askerlik zorunludur, gerek subaylarımızda gerek erbaşlarımızda zorunlu bir hizmettir- onları 
sigorta etmemiz lazım. Bununla ilgili yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 
Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Kütahya Milletvekili Alaettin Güven... Yok. 
Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak... 
Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Hatay) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum; şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum. 
Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için hayatını, canını feda eden şehitlerimizin ve o şehitlerimiz

den kalan yadigârlarının kalmasından ötürü, devrinden ötürü oluşacak harçların alınmamasına iliş
kin kanun tasarısı görüşülüyor; ama, bu kanun tasarısıyla, biz, sanki, şehit ailelerimize ve sanki, 
gazilerimize, gazi ailelerimize dünyayı bahşetmiş gibi bir eda ile bir tavırla, yaklaşık yarım saatten 
beri bu kanun tasarısını görüşüyoruz. 

Efendim, bu, uygulanması gereken bir kanun idi ve 2001 yılında hazırlanmış, 57 nci Hükümet 
döneminde hazırlanmış bir kanun tasarısı ve aslında şehit ailelerimize çok fazla bir şeyi vermeyen 
veya dünyayı bahşetmeyen bir kanun tasarısı ve 2001 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bekleyen bir kanun tasarısı ve bugün bunu getirdik, burada görüşüyoruz; ama, şehit ailelerimizin 
ve gazilerimizin sadece harçlara ilişkin problemleri yoktur. Sorun, Türkiye'nin sorunu ve şehit 
ailelerinin sorunu sadece harç alma veya harç almama sorunu değildir. 

Bakın, şehit aileleri bir araya gelmişler, dernekler kurmuşlar. Gazilerimiz bir araya gelmişler, 
dernekler kurmuşlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, siyasî irade olarak veya Hükümet 
olarak, İktidar olarak biz, bu şehit ailelerimizin derneklerine sahip olamamışız, gazilerimizin der
neklerine sahip olamamışız, kurumsallaşmış ve kamu hizmeti gören ve kendi çabalarıyla ayakta dur
maya çalışan bu derneklerimizi, maalesef, devlet olarak sahiplenememişiz ve onlann giderlerini, en 
azından kira giderlerini, en azından elektrik, su ve orada istihdam edecekleri personel giderlerini 
karşılayamamışız. Her bir ilde bir dernek olsa, 81 ilde 81 dernek söz konusu olur ki, Türkiye Cum
huriyeti Devleti, onları onore etmek adına, gazileri onore etmek adına, şehitlerimizi onore etmek 
adına bu vazifeyi her halükârda görebilir ve görebilme salahiyetine ve gücüne de aynı zamanda 
sahiptir; ama, bugüne kadar şehit ailelerimizin dernekleri ve gazilerimizin dernekleri ciddî manada 
ele alınamamış ve yalnızlığa terk edilmiştir. Ekonomik katkının artırılması gerekmektedir. 

- 4 0 1 -



TBMM B: 121 28 . 6 . 2006 O: 5 

Askerimizin ve polisimizin özlük haklan iyileştirilmelidir, çalışma şartlan iyileştirilmelidir, 
ekonomik şartları iyileştirilmelidir ve değerli arkadaşlar, özellikle güvenlik güçlerimizin, 
polisimizin ve askerimizin terörle mücadeledeki performansım ve etkinliğini azaltacak hiçbir 
düzenlemeye ve hiçbir ifadeye yer verilmemelidir; bu, hepimizin vatandaşlık görevidir. 

Avrupa Birliği uyum yasaları hazırlanırken, Türk Ceza Kanunu hazırlanırken, bakıyoruz, terör 
suçlusu, tutuklandığı saatten itibaren 24 saatten fazla gözaltında bulundurulamıyor. Gözaltı süresi... 
Bakın, terörle mücadeleden bahsediyoruz; ki, şehit ailelerini ilgilendiriyor, gazilerimizi ilgilendiriyor, 
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, güvenliğini, ulusal birlik ve beraberliğini ilgilendiriyor. Bakın, İn
giltere'de terör suçundan yakalanan insanlar 28 gün sorgulanıyor. Gözaltı süresi 28 gün; ama, Tür
kiye'de terör suçundan yakalanan ve sorgulanması gereken kişiler 24 saatten daha fazla gözaltında 
bulundurulamıyor. Yani, biz, İngiltere'den daha mı demokratız, demokrasiyi özümsemişiz? 

Aslında böyle olmalıdır; ama, maalesef kanunlar yapılırken... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, lütfen, toparlar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET ERASLAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Kanunlar yapılırken, toplumun içinde bulunduğu şartlar mutlaka gözardı edilmemelidir. Bel

ki Avrupa Birliğinin, belki İngiltere'nin terörle ilgili, terörle mücadele gibi bir sorunu olmayabilir; 
ama, bizim jeopolitik yapımız ve içinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle, terör her zaman 
başımızın belası olmuştur. Dolayısıyla, Avrupa Birliği uyum yasaları motamo alınıp bu coğrafyada 
ve bu toplumda uygulanmamalıdır diye düşünüyorum ve özellikle, Hükümetin, siyasî iradenin, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiklerimizin bir arada ortak operasyon yapmaları konusunda özel
likle, Kuzey Irak'a ortak operasyon yapmaları konusunda kararlı olması gerekmektedir ve 
Hükümetin bunu temin etmesi gerekmektedir. 

Çünkü, biz biliyoruz ki, bu ülkenin başına bela olan kaynaklar, bu ülkenin başına musallat olan 
terör odaklan, Kuzey Irak'tan sınırlarımıza sızmaktadır ve Kuzey Irak'a operasyon yapmak Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin ve yetmişüç milyon ülke insanımızın güvenliği açısından büyük bir öneme 
sahiptir diyorum. 

Bu kanun tasarısının, şehit ailelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve şehit ver
meyen bir Türkiye'nin, gazi vermeyen bir Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde, huzur, güven
lik ve mutluluk içerisinde, kendinden emin ileriye doğru yürüyen bir Türkiye'nin gelecekte olması 
dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 3 adet önerge vardır; Önergeleri, önce, geliş sıralarına göre 
okutacağım, sonra, aykınlıklarına göre işleme alacağım. 

İlk önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 817 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinden sonra 14.07.1965 tarih ve 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin 4-B), 
(d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Muharrem Doğan Turan Tüysüz Ömer Abuşoğlu 
Mardin Şanlıurfa Gaziantep 

Hüseyin Güler 
Mersin 
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"e) 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesine göre silah taşıyanlardan," 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 817 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının "sayılan 
kişilerle" ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Şevket Arz Gökhan Durgun Mehmet Kartal 
Trabzon Hatay Van 

Hakkı Ülkü R. Kerim Özkan Feramus Şahin 
İzmir Burdur Tokat 

Mehmet S. Kesimoğlu Hüseyin Ekmekcioğlu Tuncay Ercenk 
Kırklareli Antalya Antalya 

"Emekli olmuş mahalle gece bekçileri" 
BAŞKAN - En aykırı önergeyi okutup, işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 817 sıra sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Faruk Çelik Şükrü Önder T. Ziyaeddin Akbulut 
Bursa Yalova Tekirdağ 

Mehmet Çerçi Öner Ergenç Ünal Kaçır 
Manisa Siirt İstanbul 

Veli Kaya Muharrem Tozçöken Faruk Anbarcıoğlu 
Kilis Eskişehir Bursa 

"Madde 1- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) nu-maralı bendinin (B) alt bendine "e) Çarşı 
ve Mahalle Bekçilerinden," ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci fıkranın 1,2,3 ve 4 numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Taz
minat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dal
gıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 
göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağ
lanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde in
tikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin ana, 
baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre 
aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulun
durulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır." 

"Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her 
türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu 
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harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malul gaziler dahil) 
intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, 
bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve 
belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkanım, 

katılıyoruz. 
Müsaade ederseniz, bir konuyu da açıklamak istiyorum. Kanunun mevcut halinde, tasarının 

mevcut halinde, esas hükümlere dayalı olarak, subay, assubay ve uzman çavuşlar emekli olacaktan 
için, bunlann şehitlikleri halinde veya gazilikleri halinde ruhsat almalarında herhangi bir problem 
yok; çünkü, kanun, onları zaten ruhsattan muaf tutmuş. 

Burada iki şey ekleniyor: Bir, mahalle bekçileri; iki, erler. Erler, kendileri gaziyse veya şehit 
olmuşlarsa, temin edecekleri silahlara ruhsat harcı yine alınıyordu; bu gelen önergeyle, er ve erbaş
lar da, subay, assubay ve uzman çavuşların statüsüne kavuşturulmuş olmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci okunan önerge, Sayın Gökhan Durgun, Sayın Şevket 

Arz, Sayın Mehmet Kartal ve Sayın Hakkı Ülkü'nün verdiği önerge, bu önergeyle aynı mahiyette ol
duğu için, emekli olmuş mahalle ve gece bekçilerini kapsadığı için, iki önergeyi birleştirerek oy
larınıza sunacağım. 

Şimdi, gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Çarşı ve mahalle bekçileri emekli olduklarında yönetmelik gereği silah taşıyabilmelerine rağ

men, harçtan muaf olmamaları ve harçlı olarak silah ruhsatı alabilmeleri nedeniyle, bu durumdaki 
birçok kişi silahını taşıyamamakta, ruhsat alamadığı için de silahını devretmek zorunda kalmak
tadır. Bu durum ise, mağduriyetlerine neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, vatanı uğruna görev yaparken şehit olanlardan kalan silahların mirasçıları adına 
ruhsata bağlanması esnasında da, yasa gereği, harç alındığından şehit yakınlarımızın mağduriyeti 
söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda, görevleri gereği yaralananların da silahlan için harç alınması 
nedeniyle bu kişiler de mağdur olmaktadırlar. 

Aynca, hayatlannı kaybedenlerden intikal eden silah bulunmaması halinde madde metninde 
belirtilen yakmlanndan yalnızca birinin edineceği bir adet silahın harçtan muaf olması amacıyla bu 
önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Birleştirdiğimiz önerge üzerinde konuşacak mısınız, gerekçeyi okutayım mı? 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Durgun. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 2001 yılında 

hazırlanmış bir kanun tasansını görüşüyoruz. Gerçekten, çok gecikmeli olarak görüştüğümüz bir 
tasan; ama, olsun, yine, bugün, aradan uzunca bir zaman geçmesine rağmen, ülkemizin, birer vatan-
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daş olarak, şehitlerimize duyduğu, şehit ailelerimize verdiği önem ve saygının gereği olarak, bugün, 
bu tasarıyı çıkarıyoruz. 

Ancak, bu tasanda bir eksiklik vardı; polisler, assubaylar, subaylar, erler, uzman çavuşlar 
bunun kapsamındayken, unuttuğumuz, o, geceleri biz evlerimizde yatarken, canımızı malımızı em
niyet ettiğimiz, okullarda okumayı öğrendiğimiz zaman "bekçi baba" şarkısıyla öğrendiğimiz bek
çilerimizi unutmuş görünüyorduk, unutulmuştu. Onları da, hem AKP'li arkadaşların hem de Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlanmızla, benimle birlikte, beraber, arkadaşlanmızla hazırladığımız bu 
önergeyle düzeltmiş oluyoruz. 

Türkiye, önemli bir coğrafyada; dolayısıyla, hem içeride hem dışanda birçok düşmanı, birçok 
sıkıntısı var. Bugün, terörle mücadele etme noktasında, ciddî bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 
Bugün, yine, Hakkâri'de bir şehit verdik. Buradan, şehidimize rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı 
diliyorum, bütün şehitlerimize şükranlanmızı sunuyorum. Bugün, bekçilerimizin de, diğer şehit 
ailelerimizin de, bu konuda, böyle bir sıkıntısını çözmüş olduk. Umanm ki, önümüzdeki dönemde, 
bu şehit aileleriyle ilgili yeni düzenlemeleri de ortaya koymak ve çıkarmak durumundayız. Ken
dimizi bu konuda sorumlu hissetmeliyiz. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Durgun. 
Önergeleri oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleştirerek kabul ettiğimiz bu önergelerle madde tamamen 

değiştiği için, bu önergeyi işleme koymuyoruz. 
Kabul edilen önergeler doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen İbrahim Özdoğan, Er

zurum Milletvekili. (AK Parti sıralanndan "Oo" sesleri) 
Buyurun Sayın Özdoğan. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın Özdoğan Tüzükteki hakkını kullanıyor. 
FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Her şey Tüzük mü Başkan?! 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özdoğan. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkanım, 

değerli milletvekili arkadaşlanm; çok önemli bir yasa çıkanyoruz inşallah. Konuşmama başlamadan 
önce, bütün şehitlerimizin önünde tazimle eğildiğimi ifade etmek istiyorum ve hepinizi en derin 
saygılanmla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu yasanın, bir an önce, saniye gecikmeden çıkmasını istiyordum. Bu mad
de üzerinde de söz almayacaktım; fakat, geneli üzerinde, Sayın Grup Başkanvekilimiz Süleyman 
Sanbaş konuşurken, bir kavramı izah ederken, daha sonra siyasî prim yapmak için, Cumhuriyet 
Halk Partisinden değerli iki sayın milletvekili arkadaşımız... 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Primle ne ilgisi var?! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bir saniye, izah edeceğim... 
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MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Tutanakları iste... Konuşmalan izle... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bir saniye izah edeceğim, lütfen dinleyin. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sen Anzak'ı şehit mi sayıyorsunuz Türkiye'de? 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Lütfen, dinleyin, izah edeceğim. 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen, maddeyle ilgili konuşur musunuz. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Maddeyle ilgili konuşuyorum. 
BAŞKAN - Herhangi bir sataşmaya sebep olmadan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, dillerdeki kelimeler birbirlerine ter

cüme edilirken, bazen, bir dildeki kavramın diğer dilde karşılığı bulunmaz. Şimdi, biz "şehitlik" 
kavramını nereden alıyoruz; yüce dinimizden alıyoruz, Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Cenab-ı Allah, 
Kur'an-ı Kerim'de şehidi şöyle tarif ediyor: "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. 
Bilakis onlar diridirler ve Allah katında rızıklanmaktadırlar." Gerçek şehit budur. Bu ayeti kerimede 
"şehit" kelimesi geçmiyor bile; fakat, biz, bu kavramı izah edebilmek için, Türkçe'de "şehit" 
kelimesini kullanıyoruz. Sayın Grup Başkanvekilimiz de... Tabiî ki, diğer milletler de harplerde 
ölenlere sahip çıkıyorlar, bir kavram kullanıyorlar. Sayın iki değerli milletvekilimiz, işte, "şehit 
demeyeceksiniz" dediği zaman, yerine bir kavram koymadı. Hangi kavramı Türkçede kullanacaktı 
sayın milletvekilim? Niye söylemediniz burada? 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Var, şehit var! Şehit var! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Niye söylemediniz? 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Teröre karşı ölen şehit değil mi, Çanakkale'de ölen şehit 

değil mi? 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Önemli olan, kelimenin ifade ettiği manadır; içini nasıl 

doldurduğunuza bağlıdır. 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Sen Anzak'ı şehit kabul ediyorsun! İşgalci şehit ha?! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Elbette ki, bizim anladığımız... 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen karşılıklı konuşmayalım... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Şaşırmışsınız siz şaşırmışsınız! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bir saniye Sayın Vekilim... 
Elbette ki bizim anladığımız manada, Çanakkale'de, Avustralya'dan gelen Anzaklar... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Şaşırmışsınız siz!.. 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, lütfen... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - . . .bizim anladığımız manada, elbette ki şehit değildirler; 

ama, Avustralya resmî makamlarına, kanunlarına göre ne isim vereceğiz? 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Onların sorunu, benim sorunum değil! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bunu belirttiniz mi? Türkçede karşılığı nedir? 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Onun sorunu, benim sorunum değil o! 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, lütfen... Lütfen, Sayın Yıldırım... 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - O benim sorunum değil, onun sorunu! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - İşte, Sayın Süleyman Sarıbaş da bunu izah etmiştir. Siz

ler, bize, millî ve muhafazakâr kavramları öğretemezsiniz; biz, bunları çok iyi biliyoruz değerli ar
kadaşlar. 
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MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Burası Avustralya Meclisi değil, Türkiye Meclisi! 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bu yasanın aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını is

tiyor, tekrar yüce şehitlerimizin huzurunda tazimle eğiliyor; saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdoğan. 
Madde üzerinde başka söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için 3 dakika süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yar

dıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık 
süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, 
oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için 
öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oylama sonucu: 
Oy sayısı: 289 
Kabul :289 (x) 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

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

Kapanma Saati: 00.57 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma saati: 01.04 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

# 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

Kanun tasan ve tekliflerinin görüşmelerine devam edeceğiz. 
6 ncı sırada yer alan, Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1210) (S.Sayısı: 1212) (x) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 1212 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Çorum Milletvekili 

Feridun Ayvazoğlu. 
Buyurun Sayın Ayvazoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Saym Başkan, değerli millet

vekilleri; 1212 sıra sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve komisyon raporu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Böyle bir tasarıya neden ihtiyaç duyulduğu öncelikle teknik yönden açıklanması gereken bir 
konu diye düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki, bir yıl, iki yıl süreden beri, bugüne kadar temel 
yasalanmızda bir hayli değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerin içerisinde en önemlisi, Türk Ceza 
Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Cezalann İnfazına Dair Kanun gibi temel yasalarda değişik
likler yapıldı. Bu yasalann uyumu açısından, bunlara uyum açısından yapılması gereken değişiklik
lerin içerisinde şu anda görüşmekte olduğumuz tasannın da, böyle bir ihtiyaca cevap vermek zorun
da olması nedeniyle, Yüce Meclisin huzuruna geldiğini jbelirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, askerî yargının, bugüne kadar tartışılageldiği üzere, sivil yargı 
dediğimiz adlî yargı, idarî yargı gibi yargı çeşitleri içerisinde yer alan bir yargı sistemi olduğunu söy
lüyoruz. Ancak, idealinde, bu yargı çeşitlerinin tek bir çatı altında ele alınıp bilimsel olarak bunun 
değerlendirilmesinin de sık sık tartışılageldiği bir gerçektir. Bunlar, ileride tartışılması gereken, ele 
alınması gereken, bilimsel olarak değerlendirilmesi gereken konulardır diye düşünüyoruz. 

Bu bağlamda olmak üzere, görüşülmekte olan bu tasannın, özellikle Ceza Kanununa uyum 
açısından, temel terimler yönünden değiştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi noktasında çok önem
li değişiklikler getirdiğini söylüyoruz. Bunların içerisinde Askerî Ceza Kanununda ve Askerî Mah
kemelerin Kuruluş Kanununda yer alan, örneğin para cezasının karşılığında Ceza Kanunundaki 
terimin uygun olduğu ölçüde "adlî para cezası" şeklinde değiştirildiği, değiştirilmek zorunda ol
duğu, yine "hürriyeti bağlayıcı ceza" şeklinde askerî ceza kanunlannda yer alan terimin de, Ceza 
Kanunundaki tarife uygun bir şekilde "hapis cezası" olarak değiştirildiği gerçeği var. 

(x) 1212 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yine, çok önemli bir değişiklik olarak da şunu belirtebiliriz ki, hepimizin bildiği gibi, Anayasanın 
145 inci ve 156 ncı maddesinde yer alan askerî yargıyla ilgili askerî mahkemelerin görevlerine bakıl
dığında, askerî mahkemelerin, asker kişilerin işlemiş olduğu belirli suçların, asker kişilere karşı işlenen 
suçların, yine, bu mahkemelerde görülmekte olduğu gerçeği karşısında çok önemli bir değişiklik 13 
üncü maddede yapılmak suretiyle getirilmiştir. Bu da, sivillerin, barış zamanında, artık, askerî mah
kemelerde yargılanmayacağına ilişkin uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde değişiklik getiril
mesi, çok önemli bir değişiklik olarak burada yerini almıştır değerli arkadaşlanm. 

Değerli arkadaşlar, bununla ilgili çok uzun konuşmanın gereği olmadığına inanıyoruz; çünkü, 
Adalet Komisyonunda yapılan görüşmelerde gerek Cumhuriyet Halk Partili üyeler, bizler gerekse 
Adalet ve Kalkınma Partisinin üyeleri olmak üzere Hükümet tasarısı, oybirliğiyle bu şekilde değer
lendirildi, görüşüldü ve karara bağlandı. Aynı düşüncede olmak üzere, şimdi, Yüce Mecliste 
yasalaşmak üzere huzurunuzda. 

Fakat, şimdiye kadar, şu konuyu, çok önemle, hepimizin vurgulaması gerektiğine inanıyorum: 
Az önce, ideali, sivil yargı şeklinde, bütün yargının tekliği bütünlüğü adı altında yargılama sis
teminin kabulü gerekir diye söyledik. Bunların içerisinde olmak üzere, Anayasamızda ve ceza 
kanunlarımızda idam cezasının kaldırılmış olmasından sonra da askerî ceza kanunlarında, gerek 
savaş anında gerekse yakın savaş anında idam cezalarının artık verilmeyeceği, bütün hukuk sis
temimizde idam cezalarının kaldırılmasıyla askerî ceza kanununda da idam cezalarının kaldırılmış 
olması çok önemli bir değişikliktir ve uluslararası sözleşmelere de uygun bir değişiklik olarak bu 
sistemimizde yer almış bulunmaktadır. 

Hepimiz, ülke olarak, ulus olarak, zaman zaman olağanüstü rejimler yaşadık; 1960, 1971 ve 
1980 gibi istenmedik olağanüstü rejimler içerisinde askerî mahkemelerimiz, gerçekten, çok 
olağanüstü görevler ve yerine göre, bunun, kamu vicdanını rahatlatan, yerine göre de kamu vicdanını 
rahatsız eden bir şekilde görevleri yerine getirmek zorunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Diliyoruz ve 
istiyoruz ki, bundan sonra, demokrasinin içerisinde olağanüstü rejimlerin, hiçbir zaman, hiçbir şekil
de yaşanmamasıdır. Biz, o tür rejimlerin bir daha yaşanmadığı bir Türkiye'de yaşamayı ve bunun 
uluslararası hukuk çerçevesinde de Türkiyemizin, ülkemizin, gerçekten hukuk devleti ülkesi ol
duğunu her alanda ispat edebilmesi açısından bizlere büyük görevler düştüğüne inanıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, görüşmekte olduğumuz bu tasarının yasalaşmasını, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bizler de, Adalet ve Kalkınma Partisinin getirmiş olduğu tasarıya olumlu oy 
vererek, bu tasarıyı yasalaştıracağımızı bildiriyor ve bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi say
gıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayvazoğlu. 
Tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz isteyen, Süleyman Sanbaş, Malatya Millet

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

ediyorum Sayın Başkan. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, tabiî, tasan, teknik bir tasan; askerî yargılama usulünü gösteren bir tasan; 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum esasına dayanan, ulusal program kapsamında hazırlanmış bir 
tasan; Anayasada, geçmiş iktidar döneminde yapılan anayasa değişikliğine uyumu da ortaya koyan 
bir tasan. Dolayısıyla, tasanyı, biz de, Anavatan Partisi olarak destekliyoruz. 

Ben zamanınızı fazla almayacağım. Şunu söylemek istiyorum: Yargıda birliği, gördüğüm 
kadanyla Cumhuriyet Halk Partisi de savunuyor; Adalet ve Kalkınma Partisinin Programında da 
yargıda birlik esası var. Biz de, düşünce olarak, Anavatan Partisi olarak, suç ve ceza kavramında 

- 4 0 9 -



TBMM B:121 2 8 . 6 . 2006 O: 6 

kişisel konumların veya bulunulan görevlerin ayırım getiremeyeceğini, suçun, insanlar tarafından 
işlendiğini, cezanın da hâkimiyeti milliyenin esası olan devletin ceza koyma kudretinden kaynak
landığını, dolayısıyla, kişilerin bulundukları görev nedeniyle veyahut da yaptıkları işlev nedeniyle, 
farklı farklı mahkemelerde yargılanmalarının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Mutlaka, yaptıkları 
görevlerle ilgili suçların türleri, nevileri değişik olabilir; ama, onları da, aynı yargı birliği içerisinde 
değerlendirmemiz, yargı birliği içerisinde çözmemiz mümkündür. 

Türkiye'de, bu yargının bölünmüşlüğü, hukuka olan güveni de zedeler durumdadır; çünkü, 
önemli olan, adalet anlayışının herkes tarafından tatmin edilebilir bir duyguyla ortaya konmasıdır. 

Şimdi, hukuk devletlerinde, adalet, suç işleyenin veya hakkı yemlenin hakkını iade edeceğini, 
idarenin işlem ve eylemlerinde hukukun üstünlüğü prensibinden ayrılmayacağını ortaya koymak için 
teşkilatlar vardır. Dolayısıyla, tek başına bir iktidardan beklenmesi gereken, Anayasamızın ilgili mad
delerini de değiştirerek, hakikaten, bu dönemde, yargıda birliği sağlayacak, yargıda, idarî, askerî ve ad
lî yargıyı aynı çatı altında, ama, kendi içinde ihtisaslaştırarak, kendi içinde ihtisas mahkemelerine 
ayırarak tek bir çatı altında toparlamak demokrasinin de gereğiydi. Bütün Avrupa ülkelerinde... 

Elbette, askerî suçlarla, disiplin suçlarıyla ilgili askerî disiplin mahkemeleri olabilirdi; ancak, 
askerî Yargıtayın ayrı, Danıştayın ayrı, Yargıtayın ayrı, keza bunların alt mahkemeleri olan mahal
lî mahkemelerin ayrı ayrı örgütlenmeleri pek doğru değildi. Bu yapılabilir miydi; evet, yapılabilir
di, gerçekçi bir çalışmayla bu yapılabilirdi. Hele hele tek başına iktidar olunan bir çoğunluğa sahip 
bir iktidarın, bu çalışmayı mutlaka yapması ve yargıda birliği mutlaka teşekkül ettirmesi, ortaya 
koyması gerekirdi diye düşünüyorum. Bu, yapılmamıştır. 

Şimdi yapılan şey doğrudur; Avrupa mevzuatına uyum esasında, sivillerin işledikleri suçlardan 
dolayı askerî mahkemelerde yargılanmasının önü bir nebze kapanmaktadır. Bu da, önemli bir geliş
medir; ancak, adım adım yapılan gelişmelerdir. Oysa, köklü reform, bakın, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü de söyledi, köklü reform, yargıda birliği esas alacak, yargıyı tek çatı altında birleş
tirecek, Anayasada bu konudaki değişiklikleri yapabilecek ve milletin adalete, milletin hukuka tam 
güvenini, tam teslimiyetini sağlayacak bir reform yapabilirdik. Bunu yapamadık. Keşke yapabilsey-
dik diyorum. 

Gecenin bu saatinde, çok fazla zamanınızı da almak istemiyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

ASKERÎ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Askerî mahkemelerde bulunacak subay üyelerin, en az yüzbaşı rütbesinde muharip sınıftan ol
maları, sanığın astı ve yargılama süresince en yakın âmiri olmamalan ve taksirli suçlar hariç, bir 
suçtan hükümlü bulunmamaları şarttır." 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 2- 353 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Muvazzaf askerler; subaylar, astsubaylar, askerî öğrenciler, uzman jandarmalar, uzman er
başlar, erbaş ve erler," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 353 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 
"Yabancı asker kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları: 
MADDE 11- Uluslararası anlaşmalar gereğince yabancı asker kişilerin askerî mahkemede yar

gılanmalarını gerektiren suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması Millî Savunma 
Bakanının iznine bağlıdır." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4-353 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Barış zamanında sivil kişilerin Askeri Ceza Kanununa tâbi suçlarında yargılama mercii: 
MADDE 13- Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59,61, 63, 64, 75, 79, 80, 81,93, 94, 95, 

114 ve 131 inci maddelerinde yazılı suçlar, askeri mahkemelerin yargı yetkisine tâbi olmayan sivil 
kişiler tarafından barış zamanında işlenirse; bu kişilerin yargılanması, adli yargı mahkemeleri 
tarafından, Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle yapılır." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- 353 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (G) ve (H) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (I) bendi eklenmiştir. 
"G) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 75, 78, 80, 81,93, 94, 95, 

100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci maddelerinde yazılı suçlara ait davalar, 
H) İlan olunan harekât bölgesinde, birinci derece askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet yer

lerinde karakollarda kışla ve karargâhlarda, askerî kurumlarda, yerleşme ve konaklama amacıyla 
kullanılan bina ve mahaller içinde askerlere karşı işlenen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 86, 106, 108, 113, 125 ve 265 inci maddelerinde yazılı suçlara ait davalar, 

I) Nöbet, devriye, karakol, inzibat, askerî trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım görevi yapan 
askerlere karşı bu görevleri yaptıkları sırada işlenen (H) bendinde yazılı suçlara ait davalar." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6- 353 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Tek hâkimle ve kurulla bakılacak işlen 
MADDE 19- Subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalar hariç olmak üzere, adlî para 

cezasını veya yukarı haddi üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren Askerî Ceza Kanununda ve diğer 
kanunlarda yazılı suçları işleyenlerin davalanna ve suç konusu olmayan eşyanın müsaderesine as
kerî mahkemelerin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından bakılır. 
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Bir kimse tarafından işlenmiş müteaddit fiillerin yargılanması en ağır cezayı gerektiren fiile 
bakmakla görevli mahkemeye aittir. Fiilde irtibat hâlinde de aynı hüküm uygulanır. Suçun subay ve 
astsubayla birlikte işlenmesi hâlinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı suçlarla ilgili soruşturmalarda hâkim kararı gerektiren her türlü işleme ait 
kararlar, askerî mahkemenin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından verilir. Bu karar
lara karşı itirazı incelemeye, en yakın askerî mahkeme yetkilidir. 

iddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın tek hâkimle yürütülmesi gerektiği gerekçesi ile 
görevsizlik karan verilemez. 

Görülmekte olan davalar nedeniyle tek hâkim ile askerî mahkeme kurulu arasında çıkan görev 
uyuşmazlıklarını Askerî Yargıtay çözümler." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7- 353 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 20 - Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silâh altına çağrıl

madan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda 
soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren suçlardan sanık yedek subaylar hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 

Savaş hâlinde, silâh altında bulunan veya silâh altına çağrılan bütün asker kişiler aleyhine ad
liye mahkemelerinin görevine giren suçlardan aşağı haddi beş yıl ve daha fazla hapis ceza-smı 
gerektirenler hariç olmak üzere, şüpheli veya sanık bulunduktan diğer suçlara ait soruş-turma ve 
kovuşturma işlemleri banşa veya askerliklerinin bitimine kadar geri bırakılır. 

Savaş hâlinde, aşağıda yazılı suçlar hariç olmak üzere, askerî mahkemenin görevine giren as
ker kişiler hakkındaki suçlara ait soruşturma ve kovuşturma işlemleri, banşa veya askerliklerinin 
bitimine kadar geri bırakılır. Ancak teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî 
kurum âmiri askerî menfaat ve zorunluluklar karşısında geri bırakma hükümlerinin uygulan
mamasını askerî savcıdan isteyebilir. 

A) Aşağı haddi beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar, 
B) Askerî Ceza Kanununun 3 üncü babının birinci, üçüncü (63 üncü maddesinin birinci fık-rası 

ile 76 ve 77 nci maddeleri hariç), dördüncü, beşinci (82, 83, 84, 95 inci maddeleri hariç), yedinci 
fasıllannda yazılı suçlar, 

C) Askerî, Ceza Kanununun 130,131 ve 137 nci maddelerinde yazılı suçlar. 
1 i 

Geri bırakma süresi içinde zamanaşımı işlemez." ' 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. \ 
MADDE 8- 353 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci, \üçüncü ve dördüncü fıkralan 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

"Asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştereken işledikleri suçlarda yetkili askerî mah
keme, asker kişiler yönünden yetkili olan askerî mahkemedir." 

"Savaş hâlinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya suçlanndan sanık 
erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim merkezine zamanında katılmamak suretiyle bakaya suçu iş
leyen yedek subay adaylan, eğitimlerini takiben verildikleri birlik veya kurumlann tâbi olduklan 
askerî mahkemede yargılanırlar." 
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"Savaş hâlinde saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sanık yedek subay aday adayları, 
kayıtlı bulunduktan askerlik şubelerinin tâbi olduğu askerî mahkemede yargılanırlar." 

"Savaş halinde, asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmalarını gerektiren suç
larda ise, suçun işlendiği yere en yakın askerî mahkeme yetkilidir. Suçun işlendiği yer belli değil 
ise, yetkili askerî mahkeme 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda gös
terilen usullere göre belirlenir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9- 353 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 22- Kadro ve kuruluş itibarıyla hangi askerî mahkemenin yetkisine girdikleri belli 

olmayan kişiler, suçu işledikleri veya bölgesinde bulundukları yerdeki askerî birlik veya kurumun 
bağlı bulunduğu askerî mahkemenin yetkisine tabidirler. 

Yetkili askerî mahkeme birden fazla olduğu takdirde şüpheliyi yakalayan veya soruşturma 
yapılmasını daha önce isteyen kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirinin teşkilatında kurulan as
kerî mahkeme yetkilidir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10- 353 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Birden fazla mahkemeye tâbi şüpheliler hakkında yetki: 
MADDE 28- Bir suçta birkaç şüpheli bulunur ve bunlar birden fazla askerî mahkeme yetkisine 

tâbi olursa ilgili askerî savcılar hepsi hakkında soruşturmanın hangi askerî savcılık tarafından 
yapılacağını kararlaştınrlar. Uzlaşamazlar ise, soruşturmayı yapacak savcılığı Millî Savunma 
Bakanlığı tayin eder. 

Birleştirilerek yapılan soruşturma sonunda şüphelilerin hepsi hakkında dava, soruş-turmayı 
yapan askerî savcının teşkilatında bulunduğu askerî mahkemede açılabilir. 

Şüphelilerden biri hakkında evvelden dava açılmış ise askerî savcılardan birinin istemi üzerine 
Askerî Yargıtay tarafından bütün şüphelilerin davasına bakacak askerî mahkeme tayin olunur." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11- 353 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 32- Sanık, sınıf ve rütbe yönünden olmayan yetkisizlik iddiasını duruşmada sor

gusundan önce askerî mahkemeye bildirir. 
Yetkisizlik iddiası üzerine askerî mahkeme bu iddiayı, sanığın sorgusundan önce karara bağlar. 

Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta 
re'sen karar veremez." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12-353 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Yetkisi olmayan askerî savcının ve askerî mahkemenin yaptığı soruşturma ve kovuşturma: 
MADDE 33 - Yetkisi olmayan askerî savcı ve askerî mahkeme tarafından yapılan soruşturma 

ve kovuşturma işlemleri, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz." 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13-353 sayılı Kanunun 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Hâkimin davaya bakamayacağı hâller ve hâkimin reddi: 
MADDE 37- Hâkim, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen hâllerde ve dava ile ilgili olarak 

teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri sıfatı ile istemde 
bulunmuş veya âmir sıfatı ile vak'a hakkında rapor vermiş ise hâkimlik görevini yapamaz. 

Savaşta, hâkimin davaya bakamayacağı hâller dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin reddi 
isteminde bulunulamaz." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14-353 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Askerî savcılann reddi ve çekinmesi: 
MADDE 46- Askerî savcılar reddedilemez. Ancak, hâkimin davaya bakamayacağı hâllerden 

veya hâkimin ret sebeplerinden biri bulunursa davadan çekinirler." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15-353 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Tebligat ve yazışma usulü: 
MADDE 49- Mahkeme kıdemli hâkimi veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel 

hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. 
İnfaz edilecek kararlar, askerî savcılığa verilir. 
Askerî Yargıtayda tebliğ veya yerine getirilecek kararlar, Askerî Yargıtay Başsavcısına verilir. 

Başsavcı, tebliğ veya yerine getirme için gerekli tedbirleri alır." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16-353 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 59- Asker kişi olan tanıklar, bağlı bulunduklan birlik komutanı veya askerî kurum 

âmirlerinin emri ile getirilirler. 
Tutuklu ve ivedi işler ile savaş hâlinde tanıklar zorla getirilebilirler." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17-353 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Askerî mahallerde keşif: 
MADDE 63- Askerî mahallerde yapılacak keşiflerde o yerdeki askerî birlik komutanı veya as

kerî kurum âmiri haberdar edilir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 18- 353 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Tutuklama kararı: 
MADDE 69- Tutuklama kararı; soruşturma evresinde askerî savcının veya teşkilatında askerî 

mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirinin istemi üzerine, kovuşturma evresinde 
ise askerî savcının istemi ile veya re'sen askerî mahkeme tarafından verilir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri şüphelinin tu
tuklanmasını istediği takdirde bu istemini gerekçesi ile birlikte askerî savcıya bildirir. Askerî savcı, 
bu istemi yetkili askerî mahkemeye intikal ettirmekle yükümlüdür." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 19-353 sayılı Kanunun 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Tutuklama nedenleri: 
MADDE 71- Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması durumunda Ceza 

Muhakemesi Kanununda belirtilen tutuklama nedenlerinden birinin varlığı hâlinde veya askerî 
disiplinin korunması amacıyla şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. 

Sırf askerî suçlarda, kanunda öngörülen cezanın üst sınırı bir yıldan az olsa dahi tutuklama 
karan verilebilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20- 353 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Şüpheli veya sanığın tutuklanmasından kimlere haber verileceği: 
MADDE 73- Şüpheli veya sanığın tutuklanmasından; yakınları, teşkilatında askerî mahkeme 

kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri ile şüpheli veya sanığın mensup olduğu askerî bir
lik komutanı veya askerî kurum âmiri derhâl haberdar edilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21- 353 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde yer alan "Tutuklama kararına karşı 

sanık" ibaresi "Tutuklama kararına karşı şüpheli, sanık" olarak, son fıkrası ise aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ancak, itirazı inceleyen mahkeme, şüpheli veya sanığın tutuklanmasına karar verdiği takdir
de; şüpheli veya sanık, itirazda bulunan teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya 
askerî kurum âmirinin teşkilatındaki askerî mahkeme hariç, en yakın askerî mahkemeye yukarıdaki 
süre içinde itiraz edebilir. Bu mahkemenin verdiği karar kesindir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22- 353 sayılı Kanunun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 75- Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç 

otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, 
askerî savcının istemi üzerine tutuklama karannı veren askerî mahkeme tarafından 71 inci madde 
hükümleri göz önünde bulundurularak karar verilir. Bu karar şüpheliye tebliğ olunur. 
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Tutukluluk hâlinin incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da 
istenebilir. 

İnceleme tarihinde askerî mahkemenin vereceği karara karşı, teşkilatında askerî mahkeme 
kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri, askerî savcı ve şüpheli üç gün içinde bu mah
kemeye en yakın askerî mahkemede itiraz edebilir. İtirazı inceleyen askerî mahkemenin vereceği 
karar kesindir. 

Askerî mahkeme; tutuklu bulunan sanığın duruşmasında, tutukluluk hâlinin devamının ge-rekip 
gerekmeyeceğini, her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde davanın açılmasından hükmün kesin
leşmesine kadar askerî savcı veya sanığın istemi üzerine veya re'sen inceleyerek karara bağlar." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 23- 353 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 79- Aşağıda belirtilen hallerde, asker kişi herkes tarafından geçici olarak yakala

nabilir: 
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması, 
b) Suçüstü bir fiilden dolayı; izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kim

liğini belirleme olanağının bulunmaması. 
Tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde; askerî savcıya derhal başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, âmiri, üstü, askerî 
karakol, nöbetçi, devriye, askerî inzibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama yetkisine sahiptir. 

Birinci fıkra hükmü, resmi elbiseli subay, astsubay ve askerî öğrenciler hakkında ancak a-ğır 
ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda uygulanabilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24- 353 sayılı Kanunun 80 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi ve gözaltı: 
MADDE 80- Yakalanan kişi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat karakoluna 

veya askerî makama teslim olunur veya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar olay yerinde tutulur. 
Yakalanan kişi ve olay hakkında askerî savcı ve Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek 

emri doğrultusunda işlem yapılır. Kişinin yakalandığı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecik
meksizin haber verilir. 

Yakalanan kişi askerî savcı veya Cumhuriyet savcısı tarafından bırakılmazsa soruşturmanın 
tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilir. 

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın askerî mahkeme veya sulh hâkimine gönderilmesi için 
zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın as
kerî mahkeme veya sulh hâkimine gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. 

Toplu olarak işlenen suçlarda, suçun niteliği, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli 
sayısının çokluğu nedeniyle; askerî savcı veya Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında 
bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı 
süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. 

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin askerî savcı veya Cum
huriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafi veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci 
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veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için askerî mahkemeye veya sulh 
ceza hâkimine başvurabilir. Askerî mahkeme veya sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak 
derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan başvu-ruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma 
veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralarda yazılı süreler içinde şüpheli, sorguya çekilmek üzere askerî 
mahkeme önüne çıkanlır; askerî mahkeme önüne çıkarılma imkânı olmaması halinde, en yakın sulh 
hâkimine gönderilir. Bu süreler geçtikten sonra mahkeme veya hâkim karan olmaksızın hürriyetin
den yoksun kılınamaz. 

Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, yakalanma veya gözaltına almayı gerektiren bir hal görmez 
veya bu sebepler ortadan kalkmış bulunursa gözaltına alınan kişinin serbest bırakılmasını emreder." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25- 353 sayılı Kanunun 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Şüpheli veya sanığın getirilmesi: 
MADDE 81- Asker kişiler, ifadelerinin alınması veya sorgulan için bağlı bulunduklan askerî 

birlik komutanının veya askerî kurum âmirinin emri ile getirilirler. 
Tutuklu olanlar muhafaza altında gönderilir. 
Savaş hâlinde asker olmayan şüpheli ve sanıklar davetiye çıkarılmadan zorla getirtilebilirler." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26- 353 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Askerî savcı, asker kişi olan bir şüphelinin yapılan soruşturma dolayısıyla geçici olarak işten 

el çektirilmesini gerekli görürse, bu hususta karar verilmesini teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
yetkili kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirinden ister. Kıt'a komutanı veya askerî kuram âmiri 
bu hususta en geç üç gün içinde karannı verir ve sonucunu askerî savcıya bildirir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 27- 353 sayılı Kanunun 85 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Müdafi sayısının sınırlanması: 
MADDE 85- Savaş hâlinde müdafilerin sayısı sınırlanabilir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 28- 353 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralan aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Askerî suçlara dair asker kişiler tarafından yapılacak sözlü ve yazılı ihbar ve şikâyetler silsile 

yolu ile şüphelinin âmiri olan askerî makama yapılır." 
"Asker kişilerden başkası tarafından yapılacak sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler, Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümleri dairesinde yetkili makamlara veya şüphelinin âmiri olan askerî 
makama yapılır." 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29- 353 sayılı Kanunun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 95- Cumhuriyet savcılıklarına veya zabıta makam ve memurlarına yapılacak askerî 

yargıya tâbi suç ihbar ve şikâyetleri şüphelinin âmiri olan makama gönderilir. 
Askerî birlik komutanı veya askerî kurum âmiri maiyetinden birinin kendisine ihbar veya 

şikâyet olunan veyahut diğer suretle öğrendiği, askerî mahkemelerin görev alanına giren suçları 
hakkında şüphelinin kimliğini, isnat olunan suçu ve bu suçun delillerini gösterir bir vak'a raporu 
düzenler ve adlî yönden bağlı bulunduğu askerî mahkemenin teşkilatında kurulduğu kıt'a komutanı 
veya askerî kurum âmirine gönderir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri, suç evrakını in
celedikten sonra askerî savcıya gönderir ve şüphelinin tutuklanmasını isterse bu husustaki istemini 
de bildirir. 

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar veya gecikmesinde sakınca umulan hallerde as
kerî savcılar derhal soruşturmaya başlarlar. Zorunluluk halinde bu soruşturma bir disiplin subayı 
tarafından da yapılabilir. Bu hallerde durum derhal yetkili askerî mahkemenin teşkilatında kurul
duğu komutan veya askerî kurum âmirine bildirilir. 

Cumhuriyet savcıları, zabıta makam ve memurları ve askerî âmirler askerî savcının işe el koy
masına kadar eylemin sübut vasıtalarının ve delillerinin kaybolmasını önleyecek, gecikmesinde 
sakınca umulan tedbirleri alırlar." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30- 353 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü ve dördüncü fık

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Soruşturma:" 
"Askerî savcı 95 inci maddede yazılı usul ve yollarla bir suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez, 

kamu davasının açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere bir soruşturma yapar." 
"Şüpheli suçunu itiraf etse bile, öz vak'anın soruşturulması gerekir. 
Askerî savcı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, kolluk 

görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almak 
ve şüphelinin haklarım korumakla yükümlüdür." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31- 353 sayılı Kanunun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 97- Askerî savcı, gerek doğrudan doğruya ve gerekse askerî, adlî veya diğer kolluk 

görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; bütün kamu görevlilerinden ve özel kuruluş
lardan soruşturmaya ilişkin her türlü bilgiyi isteyebilir. 

Askerî savcılar; diğer askerî savcılar ile Cumhuriyet savcılarını istinabe edebilirler. 
Askerî, adlî ve diğer kolluk görevlileri, askerî savcının soruşturmaya ilişkin bütün emirlerini 

gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu emirler yazılı; acele hâllerde sözlü olarak verilir. 
Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir. 

Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve 
belgeleri, talep eden askerî savcıya vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür." 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32- 353 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Soruşturma sırasında bu soruşturmanın başka bir kişiyi veya suçu kapsayacak şekilde geniş

letilmesi gerekirse, askerî savcı ivedi hâllerde bu soruşturmayı kendiliğinden yapar." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33- 353 sayılı Kanunun 107 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz: 
MADDE 107- Askerî savcı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, teş

kilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri ile şüpheli ve suçtan zarar 
görene bildirilir. 

Bu karara karşı teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri 
ya da suçtan zarar gören, karann kendilerine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde kararı veren as
kerî savcının teşkilatında olduğu askerî mahkemeye yer itibanyla en yakın askerî mahkemede itiraz 
edebilirler. En yakın askerî mahkemenin tayininde kararsızlık olursa, bu husus Millî Savunma 
Bakanlığınca giderilir. İtiraz isteminde kamu davasının açılmasını haklı gösterecek olaylar ve delil
ler gösterilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 34- 353 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralan aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"İtiraz üzerine askerî savcının o zamana kadar yaptığı soruşturmayı içine alan dosya, itirazı in

celeyecek olan askerî mahkemeye gönderilir. 
Askerî mahkeme, süre tayin ederek bir diyeceği varsa bildirmesi için itiraz istemini şüpheliye 

tebliğ edebilir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35- 353 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Ret kararı suçtan zarar görene; eğer itiraz, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı 

veya askerî kurum âmiri tarafından yapılmış ise bu makama tebliğ olunur ve ayrıca askerî savcıya 
ve şüpheliye bildirilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36- 353 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Askerî mahkeme, itirazın yerinde ve haklı olduğuna kanaat getirirse, şüpheli hakkında kamu 

davası açılmasının gerekli olduğuna karar verir ve evrakı yetkili askerî savcıya gönderir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 37-353 sayılı Kanunun 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Askerî savcı tarafından verilip süresi içinde itiraz edilmeyen veya itiraz edilip de süresi için
de itiraz edilmediğinden veya sebep gösterilmediğinden hakkındaki itiraz reddolunmuş bulunan 
kovuşturmaya yer olmadığı karan üzerine, Millî Savunma Bakanı soruşturmaya devam edilmesi 
veya kamu davası açılması hususlannda askerî savcıya emir verebilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38-353 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralan aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
"Bu karara karşı şüpheli ve suçtan zarar gören ile teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 

komutanı veya askerî kurum âmiri onbeş gün içinde itiraz edebilir. 
Bu itiraz hakkında 107, 108 ve 109 uncu madde hükümleri uygulanır. îtirazın kabul edilmesi 

halinde, askerî savcı, soruşturmanın sonucuna göre karar verir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 39-353 sayılı Kanunun 115 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
'İddianamenin iadesi kararına itiraz: 
MADDE 115- Askerî savcı, iddianamenin iadesi kararına karşı yedi gün içinde en yakın askerî 

mahkemeye itiraz edebilir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40 mcı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 40- 353 sayılı Kanunun 196 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 196- Kanun yollan, askerî savcı, şüpheli, sanık ve katılan, katılma isteği karara bağ

lanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar ile 
teşkilâtında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı ve askerî kurum âmirine açıktır. 

Askerî savcı ile teşkilâtında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri 
şüpheli veya sanık lehine de kanun yollanna başvurabilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 41-353 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"İtiraz olunabilecek kararlar ve itiraz merci." 
"Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yapılacak itirazlan en yakın askerî mahkeme 

inceler." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 42- 353 sayılı Kanunun 205 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 205- Askerî mahkemelerce verilen hükümler temyiz edilebilir. 
Onbeş yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler kendiliğinden temyize tâbidir. 
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Ancak; 
A) Üst sının beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hüküm

lerine, 
B) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere, 
karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Bu hükümler hakkında 243 üncü madde hükümlerine göre 

Askerî Yargıtaya başvurulabilir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 43- 353 sayılı Kanunun 207 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile üçüncü fık

rasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"Temyiz, kural olarak hükmün hukuka aykırılığı sebebine dayanır. 
Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. 
Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka kesin 

aykırılık varsayılır." 
"I) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 44-353 sayılı Kanunun 212 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"İsteme bağlı temyiz lâyihası ve tebliği: 
MADDE 212- Temyiz dilekçesinde veya beyanında temyiz sebepleri gösterilmemiş ise, tem

yiz dilekçesi için belirli olan sürenin bitmesinden veyahut hükmün gerekçesi henüz tebliğ edil
memiş ise, tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükmü temyiz olunan mahkemeye bu sebepleri kap
sayan bir lâyiha da verilebilir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri veya askerî sav
cı, temyiz yoluna başvurma nedenlerini sanığın leh ve aleyhine olduğunu belirtmek suretiyle gerek
çeleri ile birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ 
tarihinden itibaren yedi gün içinde bu husustaki cevaplarını bildirebilirler." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 45- 353 sayılı Kanunun 216 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 216- Temyiz dilekçesini ve beyanını ve varsa lâyihasını ve kendiliğinden temyize 

tâbi hükümleri, askerî savcı dosyaları ile beraber Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderir. 
Askerî Yargıtay Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya temyiz et

meseler dahi aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafi ile katılan 
veya vekillerine tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde ya-zılı olarak cevap 
verebilir. Askerî Yargıtay Başsavcılığı tebliğname ile dosyayı Askerî Yargıtay Başkanlığına gönderir. 

İkinci fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adres
lerine yapılmasıyla geçerli olur. Ceza Muhakemesi Kanununun 262 ve 263 üncü madde hükümleri 
saklıdır." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 nci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 46- 353 sayılı Kanunun 218 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Duruşmalı inceleme:" 
"On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde Askerî Yargıtay incelemesini, 

sanığın veya katılanın temyiz başvurusundaki istemi üzerine veya re'sen duruşmalı olarak yapar. İn
celemenin duruşmalı yapılması, bir yıldan fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde Askerî Yar-
gıtayın lüzum görmesine bağlıdır. Duruşma gününden sanığa, katılana, müdafi ve vekile haber 
verilir. Sanık duruşmada hazır bulunabileceği gibi vekâletnameye sahip bir veya birkaç müdafi ile 
kendisini temsil ettirebilir. Şu kadar ki; 85 inci madde hükmü saklıdır." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 47- 353 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Raporun, açıklanmasından sonra, Askerî Yargıtay Başsavcısı, sanık, müdafi, katılan ve vekili 

iddia ve savunmalarını açıklar. Bunlar arasında temyizi istemiş olan taraf önce dinlenir. Son söz 
sanığındır." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 48- 353 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin ikinci fıkrasının (A) ve (F) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"A) Vakıanın daha ziyade aydınlatılması gerekli olmaksızın yalnız beraate veya alt ve üst sınırı 

olmayan sabit bir cezaya hükmolunması gerekirse," 
"F) Suçun hukukî niteliğinin tayinine ve ceza uygulamasına bir etkisi bulunmamak kaydıyla, 

dosyadaki bilgi ve belgelerin dışında hiçbir araştırma yapılmasına ve takdire gerek duyulmayacak 
şekilde tespiti mümkün olan, suçun tarihinde hata yapılmışsa," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 49- 353 sayılı Kanunun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 221- Askerî Yargıtay, temyiz edilen hükmü, hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka 

aykırılıklar nedeniyle bozar. 
Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas olarak saptanan işlemlerden 

kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zamanda bozulur. 
207 nci madde hükümleri saklıdır." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 50- 353 sayılı Kanunun 222 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 222- Askerî Yargıtay temyiz dilekçe, beyan ve lâyihasında ve tebliğnamede ileri 

sürülen hususları ve bunlar dışında hükmün esasına dokunacak derecede hukuka aykırı hâllerin 
bulunup bulunmadığını inceler." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 51-353 sayılı Kanunun 226 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 226- Hüküm, sanık lehine bozulmuş ise ve bu hususların temyiz isteminde bulun

mamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulun-
muşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 52- 353 sayılı Kanunun 227 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Hüküm, yalnız sanık tarafından veya onun lehine askerî savcı veya teşkilatında askerî mahkeme 

kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri veya 196 ncı maddede gösterilen kimselerce temyiz 
edilmiş ise, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

Sanık, müdafi, katılan ve vekilinin dosyada bulunan adreslerine de davetiye tebliğ 
olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya 
karşı beyanları saptanmamış olsa da, duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. 
Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise, sanığın her hâl
de dinlenilmesi gerekir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 53- 353 sayılı Kanunun dördüncü kısmının başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

228 inci maddesinin birinci fıkrasına (F) bendi ve maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. 
"Yargılamanın Yenilenmesi ve Kanun Yararına Bozma" 
"F) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya 

eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığı, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olursa. 

Birinci fıkranın (F) bendinde belirtilen hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesi karannın kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 54- 353 sayılı Kanunun 232 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bu madde, 228 inci maddenin birinci fıkrasının (E) bendinde yazılı hâlde uygulanmaz." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 55-353 sayılı Kanunun 243 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Kanun yararına bozma: 
MADDE 243- Askerî mahkemelerden verilen ve Askerî Yargıtayda incelenmeksizin kesin

leşen karar ve hükümlerde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Millî Savunma Bakanı, o karar 
veya hüküm hakkında kanun yararına bozma yoluna gidebilir. Bu takdirde o karar veya hükmün As
kerî Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Askerî Yargıtay Başsavcılığına 
yazılı olarak bildirir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı tebliğnamesine yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Askerî Yar
gıtay Başkanlığına verir. 

Askerî Yargıtay, ileri sürülen bu sebepleri yerinde görürse kararı veya hükmü bozar. 
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Bozma nedenleri; 
A) Ceza Muhakemesi Kanununun 223 üncü maddesinde tanımlanan ve davanın esasını çöz

meyen bir karara ilişkin ise, karan veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma 
sonucunda yeniden karar verir. 

B) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkım kal
dırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, karan veren hâkim veya mah
kemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki 
hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

C) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğur
maz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 

D) Hükümlünün cezasının kaldmlmasım gerektiriyorsa cezanın kaldınlmasına, daha hafif bir 
cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Askerî Yargıtay doğrudan hükmeder. 

Bu madde uyannca verilen bozma karanna karşı direnilemez. 
Kanun yaranna bozma yetkisi, dördüncü fıkranın (D) bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve 

kanun yaranna olarak re'sen Askerî Yargıtay Başsavcısı tarafından da kullanılabilir. 
Millî Savunma Bakanı tarafından kanun yaranna bozma başvurusunda bulunulduğunda, bu 

yetki artık Askerî Yargıtay Başsavcısı tarafından kullanılamaz." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 56- 353 sayılı Kanunun 244 üncü maddesinin başlığı ile birinci ve yedinci fıkralan 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne zaman, nasıl ve kimin tarafından yerine getirileceği:" 
"Askerî mahkemelerce verilen ceza hükümleri, kesinleşmedikçe yerine getirilmez. Bu Kanun

da ve Askerî Ceza Kanununda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde cezalar ve güvenlik tedbir
lerinin yerine getirilmesinde, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İn
fazı Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır." 

"Cezaların askerî ceza ve tutukevlerinde ne suretle infaz edileceği Millî Savunma Bakanlığın
ca çıkanlacak bir yönetmelikte gösterilir. Askerî ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuk
lular hakkında uygulanacak disiplin cezalan ve tedbirleri ile kısıtlayıcı önlemler de Ceza ve Güven
lik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlerine tâbidir. Kınama haricindeki disiplin cezalan 
askerî mahkemenin hâkim sınıfından olan bir üyesi tarafından verilir. Ancak, acil hâllerde askerî 
savcılar veya askerî ceza ve tutukevi yetkililerince verilecek inzibatî cezalar uygulamaya konulur 
ve derhâl hâkim onayına sunulur." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 57- 353 sayılı Kanunun 248 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Savaşta, askerî mahkemelerden verilen hükümler temyiz olunamaz. Onbeş yıl ve daha fazla 

hapis cezası içeren hükümler, teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutam veya askerî 
kurum âmiri tarafından temyiz edilebilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 58- 353 sayılı Kanunun 249 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
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"Savaş hâlinde, askerî mahkemelerden verilen ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı, rüt
benin geri alınmasını veya askerî öğrencilik hakkının kaybedilmesini kapsayan veya gerektiren 
cezalar hariç olmak üzere, diğer hapis cezalannın yerine getirilmesi, teşkilatında askerî mahkeme 
kurulan kıt'a komutam veya askerî kuram âmirinin istemi üzerine Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı 
veya onun yetki verdiği diğer komutanlar tarafından savaşın sonuna kadar geriye bırakılabilir." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 59- 353 sayılı Kanunun 254 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Cezalann yerine getirilmesi sırasında alınması gereken kararlar ve bu kararlara itiraz: 
MADDE 254- Cezalann yerine getirilmesi sırasında, hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen 

şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran hâller nedeniyle geçirilmiş süreler ile hastanede geçen 
sürenin cezadan indirilmesine, değişik hükümlerdeki cezalann toplanmasına ve mahkûmiyet hük
münün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya ilişkin bir karar alınması 
gerekirse, hükmü veren askerî mahkemeden karar istenir. Bu kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. 

Karar verilmeden önce askerî savcı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri is
tenebilir. 

Hükmü veren askerî mahkeme kaldınlmış ise ona en yakın askerî mahkeme karar verir. 
Yukandaki fıkralar uyannca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mahkeme 

olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir. 
Bu kararlann askerî mahkemelerden verilmesi hallerinde, askerî savcı ve teşkilatında askerî 

mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri ile hükümlü ve varsa müdafi bir hafta 
içinde itiraz edebilirler. 

İtiraz üzerine Askerî Yargıtay karar verir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
60 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 60- 353 sayılı Kanunun 255 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Asker kişiler hakkında verilen adlî para cezasına dair hükümler askerî savcılarca yerine getirilir. 
Asker kişi olmayanlar hakkında verilen adlî para cezasına dair hükümler Cumhuriyet sav-

cılannca genel hükümlere göre yerine getirilir." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 61-353 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"EK MADDE 1- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanununun 

adlî kontrole ilişkin 109 ilâ 115, değerlendirme raporu yetkisine ilişkin 166 ve istinafa ilişkin 272 ilâ 
285 inci maddeleri hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri askerî yargıda da uygulanır. 

Bu Kanunun uygulanmasında, atıf yapılan hükümlerde yer alan, Adalet Bakanı, Millî Savun
ma Bakanını; Yargıtay, Askerî Yargıtayı; mahkeme, askerî mahkemeyi; hâkim ve sulh ceza hâkimi, 
askerî hâkimi; mahkeme başkanı, duruşma hâkimini; Cumhuriyet Başsavcılığı, askerî savcılığı; 
Cumhuriyet savcısı, askerî savcıyı ifade eder." 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
62 nci maddeyi okutuyorum: 

- 4 2 5 -



TBMM B:121 28 . 6 . 2006 O: 6 

MADDE 62- 353 sayılı Kanunun 18, 38, 39, 40,41,42,44/a, 44/b, 47,48, 50, 51, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 72, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 105, 
106, 113,114, 117, 118, 119,120,121,122,123, 125,126,127, 128,129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135,136, 137,138,139, 140,142,145, 146,147, 148,149,150,151, 152,153,154, 155, 156,157, 
158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168, 169,170, 171, 172, 173,174,177, 178,179, 
180, 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193, 194, 198,199,203,241,245, 
247,251,252,253,257,258 ve ek 2 nci maddeleri ile 10 uncu maddesinin (F) bendi, 43 üncü mad
desinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları, 143 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşin
ci fıkralan, 201 inci maddesinin dördüncü fikrası, 217 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralan, 
219 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralan, 244 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 246 nci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralan ile 248 inci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci 
fıkralan yürürlükten kaldınlmıştır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 63- 353 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE 6- 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanununun, bu Kanun ile değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümlerinin, yürürlüğe konul
masına ve uygulanmasına ilişkin, bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihi esas alınarak 23/5/2005 tarihli 
ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunda 
belirtilen esaslar uygulanır. 

Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesin hükme bağlanmış olanlar hariç, 
bütün soruşturma ve kovuşturmalarda uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, askeri mahkemelerce karar verilmiş ve henüz 
kesinleşmemiş olan dava dosyalarından görevli yargı yeri değişenler hakkında, askeri savcının 
yazılı görüşü alınmak suretiyle, mahkemesince duruşma yapılmaksızın görevsizlik karan verilir. Bu 
karara karşı, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askeri kurum amiri, askeri 
savcı, sanık ve varsa müdafi bir hafta içinde itiraz edebilir. İtirazlar en yakın askeri mahkemede in
celenir. Bu dosyalardan temyiz ve itiraz edilmek suretiyle Askeri Yargıtay Başsavcılığında ve As
kerî Yargıtayda inceleme aşamasında olan dosyalar mahkemesine iade edilir. 

BAŞKAN -Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü okutuyorum: 
MADDE 64- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
65 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 65- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Haluk Koç, Samsun Milletvekili. 
Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarında alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vaktinizi çok almayacağım, 

sadece bir hususu -bir örnek yaşadığımız için- belirtmek için söz aldım. 
Lütfen, bu Meclisin çalışma saygınlığına gölge düşürmeyelim. Belirli bir zeminde mutabakat, 

olduğu zaman, temel yasa gibi bir yönteme, 91 inci maddeyi zorlayarak, lütfen başvurmayalım. 
Eğer, o çerçeveyi zorlarsak, yasama görevini aksatacak, muhalefetin söz hakkını kısacak, tam 
mutabakat sağlanmasa bile, ille de biz bunu çıkartmak istiyoruz şeklinde bir zorlamayla, 
muhalefetin sesini kesmeme durumunu da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 
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Bu yasanın görüşülmesi sırasındaki mutabakat buna bir örnek oluşturur şeklindeki düşüncemi 
bir dilek olarak ifade ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Koç. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Gündemin 7 nci sırasında yer alan, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

9- Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1073) (S. Sayısı: 1040) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Gündemin 8 inci sırasında yer alan, Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Millet

vekili Ali Osman Sali'nin; Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporlarunun görüşmelerine başlıyoruz. 

10.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin: Dev
let 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) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Gündemin 9 uncu sırasında yer alan, Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
İL- Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/1220) (S. Sayısı: 1217) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Gündemin 10 uncu sırasında yer alan, Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Adalet Komisyonları raporlarının görüş
melerine başlıyoruz. 

12.- Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri ile Adalet Komisyonları Raporları (1/1194) (S. Sayısı: 1222) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü program böylece tamamlanmıştır. 
Sabahın bu saatlerine kadar bizimle birlikte çalışan Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanı, müdür 

yardımcıları, Tutanak Müdürlüğü stenografları, teknik personel ve kavaslara teşekkür ediyorum. 
Kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 29 Haziran 2006 Perşembe günü, alınan 

karar gereğince saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati: 02.03 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Türk Telekomun hisselerinin satışına ve 

bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/14344) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımı, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın yazılı olarak 
yanıtlamasını bilgilerinize sunarını. 

Kemal K I L I Ç D A / R O Ğ L U 
İstanbul Milletvekili 

1. 14 Kasım 2005 tarihinde yapılan hisse devri anında imzalanan anlaşmalardaki 
hükümler çerçevesinde Garantör konumundaki Saudi Oger Ltd'in ihale 
bedelinin tamamının ödenmesinin ardından herhangi bir yükümlülüğü 
bulunmakta mıdır? Hisse Satış Anlaşmasının 11. maddesindeki yükümlülüklerin 
dışında Garantöre, milli güvenliğe aykırı hareket etmesini önleyici ne gibi 
yükümlülükler ve sınırlamalar getirilmiştir? 

2. İhale bedelinin tümünün ödenmesinin ardından, Saudi Oger Ltd., Dubai'de 
kurulu bulunan ve Türkiye'de kurulu Ojcr Telekomünikasyon A.Ş.'yi kontrol 
eden (dolayısıyla Türk Tclckomu kontrol eden) Oger Telecom Ltd. hisselerini 
istediği zaman istediği kişiye devredebilir mi? Hissedarlar anlaşmasının 8. 
maddesindeki hükümlere göre bu konuda bir engel olmadığı görülmektedir. Bu 
doğru mudur? Doğru ise, Dubai'de kurulu bu şirketin hisselerinin devri 
öncesinde Saudi Oger Ltd. Devletten izin almak zorunda mıdır? Bu zorunluluğu 
öngören herhangi bir düzenleme var mıdır? Devletin bu hisse devrini veto eline 
yetkisi var mıdır? 

3. Devletin Dubai'de kurulu bu şirketin hisselerinin kime devredileceği ya da ne 
zaman devredileceği hakkında herhangi bir söz ve onay yetkisi var mıdır? Yoksa 
Saudi Oger Ltd, Devlete hiç sormaksızın bu hisseleri istediği kişilere 
devredebilir mi? 

4. Devletin bu süreçte herhangi bir söz ya da onay yetkisi yoksa, bu durum sizce 
milli güvenliğimizi ve ulusal dış politikamızı derinden etkileyebilecek boyutta 
mıdır? Evet ise, devir anlaşmalarında bu husus neden gözet ilmem iştir? Bu devir 
anlaşmalarının hazırlanmasında sorumluluğu olan başta Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ve aynı zamanda İhale Komisyonu Başkanı) hakkında bir işlemde 
İMilmml.'U'nk mulır? 

5. Milli güvenliğin bu kadar zarar göreceği nitelikteki anlaşmalara hissedar 
konumundaki Hazine onay vermiş midir? Hazinenin bu anlaşmalarla ilgili olarak 
ilk verdiği onaya rağmen daha sonra bu anlaşmalar Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı yetkililerinin yatırımcılarla görüşmesi sonucu değiştirilmiş midir? 
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Neden Hazinenin ve özellikle Hazine Hukuk Müşavirliğinin ilk verdiği onay 
çerçevesinde işlem yapılmamış ve Devlet insiyaliftnin tamamen elden çıkartıldığı 
anlaşmalar imzalanmıştır? 

6. Alim I Hsscnhı Hissedarlar anlaşmasına göre veto yetkilerinin, Türkiye'de kurulu 
Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisse devirleri ve bunların pay defterine 
işlenmesi İle sınırlı olduğu görülmektedir. Altın hissenin dolaylı kontrolde de söz 
ve onay yetkisine sahip olması hükmü, neden getirilmemiştir? Bu durumun 
yaratacağı sakıncalar ihale komisyonunda ve ilgili Kamu kurumlarında (Hazine, 
Maliye, Ulaştırma Bakanlığı) tartışılmış mıdır? Tartışıldı ise ne gibi tedbirler 
öngörülmüştür? 

7. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, hisse devir tarihinin 14 Kasım 2005 tarihi 
değil de bir kaç gün önceki bir tarih olarak tespit edilmesi halinde, yaklaşık 100 
milyon YTL tutarındaki maaş ödemelerinin 5369 sayılı Yasa çerçevesinde 
Hazineye aktarılacağı doğru mudur? Evet ise, neden 14 Kasım'dan bir iki gün 
önceki bir tarih saptanmamıştır? Bu işlem nedeniyle ilgililer hakkında ne tür bir 
tasarrufta bulunmayı düşünüyorsunuz? Hisse devir tarihi belirlenirken kamu 
yararının en yüksek olduğu tarih nedir diye Şirket ve diğer ilgili kamu kurumları 
arasında bir çalışma yapılmış mıdır? 

8. İlgili anlaşmalarda temettü ve diğer finansal konuların hissedarlar arasında nasıl 
çözümleneceği belirlendiği halde, abone tahsilatlarına ilişkin bir düzenlemeye 
rasltanılmamaktadır. Abonelere tahakkuk ettirilmiş ancak henüz tahsil edilmemiş 
yaklaşık 700 milyon YTL fatura bedelinin paylaşımında kist yöntemi 
uygulanmayarak bu tutarın tamamının şirket hesaplarında bırakıldığı ve bu yolla 
kamunun zarara uğratıldığı doğru mudur? 

9. Türk Tclckom'un Avca'dan alacağı olan 80 milyon YTL'nin tahsilinin hisse 
devrinden sonraya bırakılarak 5369 sayılı Yasayla bu tutarın Hazineye 
aktarılmasının önlendiği ve kamunun zarara uğratıldığı doğru mudur? 

10. Bu değerlendirmeler ışığında, Türk Telekom'un %55 hissesinin blok olarak 
satışı işleminde kamu yararı gözctilmediğİ iddiaları doğru mudur? 

11. Türk Telekom'un 14 Kasım 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İmtiyaz 
Sözleşmesinin imzalanması esnasında Sözleşmeye muhalefet şerhi konulması 
yönünde karar alınmış mıdır? Bu karar altında Devleti temsil eden üyelerin de 
imzası bulunmakta mıdır? Altın Hisseyi temsil eden üye, bu karara imza atmış 
mıdır? Bu karara imza atan Devleti temsil eden üyeler hakkında bir işlem 
yapacak mısınız? Altın Hisseyi temsil eden üyenin aynı zamanda Türk Telckom 
İhale Komisyonunda yeraldığı doğru mudur? Bu üyenin ulusal yararların 
korunması konusunda ihale süresince gerekli hassasiyetleri göstermediği ve işlem 
dokümanlarına imza attığı halde, Altın Hisseyi temsilen TürkTelekom Yönetim 
Kuruluna seçilmesi sizce de sakıncalı değil midir? Muhalefet şerhi ile ilgili bu 
Yönetim Kurulu Karan ardından İmtiyaz Sözleşmesine şerh konulmuş mudur? 
Telekomünikasyon Kurumu yetkilileri bu şerhe rağmen Sözleşmeyi İmzalamışlar 
mıdır? 

12. Türk Telekom'un Yönetim ve İcra Kurullannda Doç. Dr. R. Metin ERCAN'ın 
görevlendirilmesinin Yüksek Öğretim Kanununa aykırı olduğu doğru mudur? 
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13. Türk Telekom Yönetim Kurulunda Devleti temsil eden 4 üyenin Ulaştırma 
Bakam'na bilgi vermediği, bu üyelerin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam 
Sayın Abdullah GÜL'den ve Lübnan eski Başbakanı Refik HARİRİ'nin 
cenazesine de yanında götürdüğü Abdullah TİVNİKLİ'dcn talimat aldıkları 
doğru mudur? Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerinin yalanlamasına 
rağmen Abdullah TİVNİKLİ neden kendisini Saudi Ogcr Ltd. şirketinin 
Özelleştirme'sürecinde danışmanı olarak tanıtmaktadır? 

14. Aria-Ayccll birleşmesiyle zaten büyük ölçüde /.arara uğrayan Devletin, 
Avca'daki Telecom Italia hisselerinin Türk Telekom tarafından salın 
alınmasına onay vereceği doğru mudur? Bu yönde bir sözün, tarafınızdan İtalya 
Başbakanına verildiği ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın 
Abdullah GÜL tarafından Lübnan'da Saudi Ogcr Ltd. yetkililerine iletildiği 
doğru mudur? Aria-Ayccll birleşme görüşmeleri esnasında Ayccil tarafından 
tutulan danışman firmanın bu birleşmenin Ana lehine olacağı ama Aycell 
aleyhine olacağını vurguladığı doğru mudur? Bu rapora rağmen birleşmenin daha 
iyi olacağı yönünde görüş veren yöneticiler hakkında bir işlem yaptınız mı? Söz 
konusu raporun Devlet Denetleme Kurulu incelemeleri sırasında yetkililere 
verilmediği doğru mudur? Bu konuda ihmali bulunanlar hakkında bir işlem 
yapacak mısınız? Birleşme ile şirketlerin rekabet güçlerinin artacağı ileri 
sürülmüştü. Avea'nın pazar payı ve gelirleri dikkate alındığında birleşmenin 
aradan geçen sürede fayda sağladığı söylenebilir mi? 

15. Türk Tclekom'un bir mobil şirketin yönetimini kontrol etmesi bu kadar 
önemliyse, neden %100 hissesi Türk Telekom'a ait Ayccil, Aria ile 
birleştirilerek %40 hisseye düşülmüştür? Şimdi neden %80'e çıkmak için Devlet 
kaynaklarından ilave finansman sağlanması düşünülmektedir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLİK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1 .ÖİB.0.65.00.610/ 6 0 1 5 2 8 ^ 1 2006 
KONU : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/14344 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin, 
sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

SORU 1- 14 Kasım 2005 tarihinde yapılan hisse devri anında imzalanan anlaşmalardaki 
hükümler çerçevesinde Garantör konumundaki Saudi Oger Ltd. 'in ihale bedelinin tamamının 
ödenmesinin ardından herhangi bir yükümlülüğü bulunmakta mıdır? Hisse Satış Anlaşmasının 
11. maddesindeki yükümlülüklerin dışında Garantöre, milli güvenliğe aykırı hareket etmesini 
önleyici ne gibi yükümlülükler ve sınırlamalar getirilmiştir? 

CEVÂP 1- Türk Telekom'un özelleştirilmesi çerçevesinde ihale bedelinin garanti altına 
alınmasına yönelik teminatlardan biri de ''Garantör" uygulamasıdır. Bu çerçevede Garantör 
konumunda olan Saudi Oger Ltd'nin, Hisse Satış Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüğü, ihale 
bedelinin ödenmesine yönelik olarak düzenlenmiştir. 

Türk Telekom'un %55'inin devrine yönelik olarak 14.11.2005 tarihinde imzalanan 
sözleşmelerden Hissedarlar Sözleşmesi çerçevesinde, hisseleri devralan Yatırımcının (Ojer 
Telekomünikasyon A.Ş.), hisse devir tarihinden itibaren en az üç yıl içerisinde (ki ihale bedelinin 
beş taksit halinde ödenmesi durumunda bu süre beş yıl olarak düzenlenmiştir) Türk Telekom'daki 
hisselerini devretmesi, satması veya başka şekilde elden çıkarması yasaktır. İlaveten, altın hisse 
vasıtasıyla Ha/ine Ojer 'lelekom tarafından yapılacak herhangi bir kontrol değişikliğini veto 
etme yetkisine sahiptir. Bahsi geçen Sözleşme çerçevesinde Hazine'nin izni alınmadan yapılan 
herhangi bir kontrol değişikliği halinde Ojer Telekom temerrüde düşmüş sayılacaktır. Diğer bir 
ifade ile Ojer Telekom'u kontrol eden Garantör'ün milli güvenliğe aykırı hareket etmesini önle>ici 
düzenlemeler Ojer Tclekom'daki kontrol değişikliklerinin Hazine'nin iznine tabi tutulması yolu 
ile düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Telekom'un üstlendiği hizmetlerde milli güvenliğin ve 
bağımsızlığın tehlikeye düşmesini etkin olarak engelleyecek aşağıda diğer sorulara cevaben 
belirtilen çeşitli yasal önlemlere ilişkin düzenlemeler yapılmış bulunmakladır. 

SORU 2- İhale bedelinin tümünün ödenmesinin ardından, Saudi Oger Ltd., Dubai'de kurulu 
bulunan ve Türkiye'de kurulu Ojer Telekominikasyon A.Ş.'yi kontrol eden (dolayısıyla Türk 
Telekom'u kontrol eden) Oger Telecom Ltd. hisselerini istediği zaman istediği kişiye 
devredebilir mi? Hissedarlar anlaşmasının 8. maddesindeki hükümlere göre bu konuda bir 
engel olmadığı görülmektedir. Bu doğru mudur? Doğru ise, Dubai'de kurulu bu şirketin 
hisselerinin devri öncesinde Saudi Oger Ltd. Devletten izin almak zorunda mıdır? Bu 
zorunluluğu öngören herhangi bir düzenleme var mıdır? Devletin bu hisse devrini veto etme 
yetkisi var mıdır? 
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SORU 3- Devletin Dubai'de kurulu bu şirketin hisselerinin kime devredileceği ya da ne zaman 
devredileceği hakkında herhangi bir söz ve onay yetkisi var mıdır? Yoksa Saudi Oger Ltd., 
Devlete hiç sormaksızın bu hisseleri istediği kişilere devredebilir mi? 

CEVAP 2,3- Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu ve 14.11.2005 tarihinde imzalanan Hissedarlar 
Sözleşmesi hükümleri gereğince, Ojer Telekomünikasyon A.Ş. borcunun tamamını ödese dahi 
Sözleşme imza tarihinden itibaren 3 yıllık Stratejik Taahhüt Süresi dolmadan (ki borcun beş yıllık 
taksitler halinde ödenmesi durumunda bu süre beş yıl olarak düzenlenmiştir) hisselerini üçüncü bir 
tarafa devredememektedir. 

Ayrıca, söz konusu Sözleşme'ye göre, Ojer Telekom'un yukarıda bahsi geçen sürelerden önce 
herhangi bir kontrol değişikliğine tabi olması halinde (sadece Ojer Telekom'un tanınmış bir 
borsada kote edilen Holding Şirketinin kontrolünün uyumlu hareket eden kişilerce ele geçirilmesi 
durumu dışında) Hazine'nin iznini alması gerekmektedir. Ojer Telckom'u ve dolaylı olarak Türk 
Telekom'u kontrol eden Saudi Oger'in ya da Dubai'de kurulu bir şirket olan Ojer Telekom'un, 
dolayısıyla Türk Telekom'un kontrolünün el değiştirmesine yol açacak düzeydeki hisse devirleri 
ancak Hazine'nin iznine tabidir. Devletin, kontrolün el değiştirmesine sebep olacak his&e 
devirlerini veto yetkisi vardır.Hazine'nin izni alınmadan yapılacak herhangi bir kontrol değişikliği 
halinde Ojer Telekom'un temerrüde düşmüş sayılacağı ve böyle bir temerrüd halinde Ojer 
Telekom'un Türk Tclekom'da atadığı tüm yönetim kurulu üyelerinin otomatik olarak istifa etmiş 
sayılacakları ve yeni yönetim kurulu üyelerinin Hazine tarafından atanacağı yani Türk 
Telekom'un kontrolünün tekrar Hazine'ye geçeceği hüküm altına alınmıştır. 

SORU 4- Devletin bu süreçte herhangi bir söz ya da onay yetkisi yoksa bu durum sizce milli 
güvenliğimizi ve ulusal dış politikamızı derinden etkileyebilecek boyutta mıdır? Evet, ise, devir 
anlaşmalarında bu husus neden gözetilmemiştir? Bu devir anlaşmalarının hazırlanmasında 
sorumluluğu olan başta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ve aynı zamanda İhale Komisyonu 
Başkanı) hakkında bir işlemde bulunulacak mıdır? 

CEVAP 4- Devletin hisse devri sürecinde başta Altın Hisse ve imzalanan çeşitli sözleşmeler 
vasıtasıyla söz ve onay yetkisi bulunmaktadır. 

Altın Hisse. Hazine've ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla, 
Ana Sözleşme değişiklikleri; yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin 
devri; herhangi bir nama yazılı hisse devrinin hisse defterine işlenmesi" alanlarında söz ve onay 
yetkisi vermektedir. 

Hissedarlar Sözleşmesi üç yıllık Stratejik Taahhüt Süresi 'nden (ödemenin beş yılda yapılması 
halinde beş yıldan) önce Hazine'nin izni olmadan Ojer Telekomünikasyon A.Ş'nin kontrolünün 
değiştirilmesini temerrüd nedeni olarak düzenlemiştir. 

İlaveten, hisse devrine ilişkin sözleşmelere özelleştirme İdaresi taraf değildir. 

SORU S- Milli Güvenliğin bu kadar zarar göreceği nitelikteki anlaşmalara hissedar 
konumundaki Hazine onay vermiş midir? Hazinenin bu anlaşmalarla ilgili olarak ilk verdiği 
onaya rağmen daha sonra bu anlaşmalar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerinin 
yatırımcılarla görüşmesi sonucu değiştirilmiş midir? Neden Hazinenin ve özellikle Hazine 
Hukuk Müşavirliğinin verdiği onay çerçevesinde işlem yapılmamış ve Devlet insiyatifinin 
tamamen elden çıkartıldığı anlaşmalar imzalanmıştır? 

CEVAP 5- Türk Telekom'un %55 oranındaki hissesinin devrine yönelik olarak Ojer 
Telekomünikasyon A.Ş. ile akdedilen tüm sözleşmelerde hisse sahibi olan Hazine Müsteşarlığı 
taraf olarak yer almaktadır, thale sürecinde hazırlanan sözleşme taslakları ihale şartnamesinde 
öngörüldüğü gibi Hazine Müsteşarlığı'na sunulmuş ve Hazine'nin onayı alındıktan sonra İhale 
Komisyonu tarafından onaylanarak yatırımcılara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
iletilmiştir. 
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SORU 6- Altın Hissenin Hissedarları anlaşmasına göre veto yetkilerinin, Türkiye'de kurulu 
Ojer Telekomünikasyon A.Ş. 'nin hisse devirleri ve bunların pay defterine işlenmesi ile sınırlı 
olduğu görülmektedir. Ahin hissenin dolaylı kontrolde de söz ve onay yetkisine sahip olması 
hükmü, neden getirilmemiştir? Bu durumun yaratacağı sakıncalar ihale komisyonunda ve ilgili 
Kamu kurumlarında (Hazine, Maliye, Ulaştırma Bakanlığı) tartışılmış mıdır? Tartışıldı ise ne 
gibi tedbirler öngörülmüştür? 

CEVAP 6- Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan "Altın Hisse" tanımı 406 sayılı Kanunun Ek 
17'nci maddesinde yer alan tanımla tamamen aynıdır. Bu hükme ilaveten, Ojer Telekomünikasyon 
A.Ş.'nin hisse devir tarihinden itibaren üç yıl içerisinde (ki ihale bedelinin beş taksit halinde 
ödenmesi durumunda bu süre beş yıl olarak düzenlenmiştir) Türk Telekom'daki hisselerini 
devretmesi, satması veya başka şekilde elden çıkarması yasaktır. Söz konusu Sözteşme'ye göre, 
Ojer Telekom'un yukarıda bahsi geçen sürelerden önce Hazine'nin yazılı onayını almadan 
herhangi bir kontrol değişikliğine tabi olması (sadece Ojer Telekom 'un tanınmış bir borsada kote 
edilen Holding Şirketinin kontrolünün uyumlu hareket eden kişilerce ele geçirilmesi durumu 
dışında) temerrüt nedeni sayılmaktadır. 

SORU 7- özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, hisse devir tarihinin 14 Kasım 2005 tarihi değü de 
birkaç gün önceki bir tarih olarak tespit edilmesi halinde, yaklaşık 100 milyon YTL tutarındaki 
maaş ödemelerinin 5369 sayılı Yasa çerçevesinde Hazineye aktarılacağı doğru mudur? Evet, 
ise, neden 14 Kasım'dan bir iki gün önceki bir tarih saptanmamıştır? Bu işlem nedeniyle 
ilgililer hakkında ne tür bir tasarrufta bulunmayı düşünüyorsunuz? Hisse devir tarihi 
belirlenirken kamu yararının en yüksek olduğu tarih nedir diye Şirket ve diğer ilgili kamu 
kurumları arasında bir çalışma yapümış mıdır? 

CEVAP 7- Hisse satış sözleşmesinde, Hazine'nin herhangi bir kayba uğramasını engelleyecek 
düzenlemeler içermektedir. Hisse Satış Sözleşmesinde, Türk Telekom hisselerinin Ojer 
Telekom'a devredildiği gün itibariyle şirketin tamamlanma bilançosunun hazırlanması ve bu hisse 
devri tarihli bilanço ile ihale aşamasında yatırımcılara verilen tahmini değerler arasında herhangi 
bir fark oluşması durumunda bu farkın, hak eden tarafa ödenmesi konusunda açık ve detaylı bir 
düzenleme bulunmaktadır. Türk Telekom'un hisse devir tarihi olan 14 Kasım 2005 tarihli detaylı 
bilançosunun hazırlanması ve yatırımcı ile tamamlanma hesaplarının oluşturulması çalışmaları, 
imzalanan hisse satış sözleşmesine uygun olarak devam etmektedir. Şirket tarafından zamanında 
yapılan bir maaş ödemesi, tamamlanma hesaplarında bu tarihten sonraki döneme ait olması 
durumunda finansal tablolarda varlıklar içinde "alacaklar" ya da "ön ödemeler" içinde 
gösterilecek, önceki döneme ilişkin olması durumunda ise tamamlanma hesaplarında "çalışan 
giderleri" olarak muhasebeleştirilmiş olacak ve tamamlanma hesaplarına yansıtılacaktır. Bu 
değerin kaybedilmesi söz konusu değildir. 

SORU 8- İlgili anlaşmalarda temettü ve diğer finansal konuların hissedarlar arasında nasıl 
çözümleneceği belirlendiği halde, abone tahsilatlarına ilişkin bir düzenlemeye 
rastlanılmamaktadır. Abonelere tahakkuk ettirilmiş ancak henüz tahsil edilmemiş yaklaşık 700 
milyon YTL fatura bedelinin paylaşımında kist yöntemi uygulanmayarak bu tutarın tamamının 
şirket hesaplarında bırakıldığı ve bu yolla kamunun zarara uğratıldığı doğru mudur? 

CEVAP 8- Şirketin finansal tabloları aboneler dahil tüm gelir, gider, alacak, borç kalemlerini 
içermektedir. Tahsil edilmemiş fatura bedelleri şirketin alacak kayıtları içerisindedir. Hisse Satış 
Sözleşmesinde, Türk Telekom hisselerinin Ojer Telekoma devredildiği gün itibariyle şirketin 
kapanış bilançosunun hazırlanması ve bu hisse devri tarihli bilanço ile ihale aşamasında 
yatırımcılara verilen tahmini değerler arasında herhangi bir fark oluşması durumunda bu farkın, 
hak eden tarafa ödenmesi konusunda açık ve detaylı bir düzenleme bulunmaktadır. Türk 
Telekom'un hisse devir tarihi olan 14 Kasım 2005 tarihli detaylı bilançosunun hazırlanması ve 
Ojer Telekom ile tamamlanma hesaplarının oluşturulması çalışmaları, imzalanan Hisse Satış 
Sözleşmesine uygun olarak devam etmektedir. 
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SORU 9- Türk Telekont'un Avea'dan alacağı olan 80 milyon YTL'nin tahsilinin hisse 
devrinden sonraya bırakılarak 5369 sayılı Yasayla bu tutarın Hazineye aktarılmasının önlendiği 
ve kamunun zarara uğratıldığı doğru mudur? 

CEVAP 9- Avea, Türk Telekom'un yaklaşık % 40 hisseye sahip olduğu bir anonim şirkettir. 
Hisse devir tarihi itibari ile Türk Telekom'un herhangi bir alacağı şirketin bilançosunda alacak 
hesapları içerisinde yer almaktadır. Bu tutar yukarıda belirtilen tamamlanma hesaplarında yer 
alacağından Hazine'nin (kamunun) zarara uğratılması söz konusu değildir. 

SORU 10- Bu değerlendirmeler ışığında, Türk Telekom'un %55 hissesinin blok olarak satışı 
işleminde kamu yararı gözetilmediği iddiaları doğru mudur? 

CEVAP 10- Türk Telekom'un % 55 oranındaki hissesinin özelleştirilmemesinde, gerek hisse 
devrine yönelik imzalanan sözleşmelerde Devlete/Hazineye sağlanan haklar, gerekse hisse devri 
öncesinde Hazine* ye aktarılan yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarındaki kaynak ile kamu yaran 
en üst düzeyde gözetilm iştir. 

SORU 11- Türk Telekom'un 14 Kasım 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İmtiyaz 
Sözleşmesinin imzalanması esnasında Sözleşmeye muhalefet şerhi konulması yönünde karar 
alınmış mıdır? Bu karar altında Devleti temsil eden üyelerin de imzası bulunmakta mıdır? 
Altın Hisseyi temsil eden üye, bu karara imza atmış mıdır? Bu karara imza atan Devleti temsil 
eden üyeler hakkında bir işlem yapacak mısınız? Altın Hisseyi temsil eden üyenin aynı 
zamanda Türk Telekom İhale Komisyonunda yer aldığı doğru mudur? Bu üyenin ulusal 
yararların korunması konusunda ihale süresince gerekli hassasiyetleri göstermediği ve işlem 
dokümanlarına imza attığı halde, Altın Hisseyi temsilen Türk Telekom Yönetim Kuruluna 
seçilmesi sizce de sakıncalı değil midir? Muhalefet şerhi ile ilgili bu Yönetim Kurulu Kararı 
ardından İmtiyaz Sözleşmesine şerh konulmuş mudur? Telekomünikasyon Kurumu yetkilileri 
bu şerhe rağmen Sözleşmeyi imzalamışlar mıdır? 

SORU 12- Türk Telekom'un yönetim ve icra kurullarında Doç. Dr. Metin Ercan'ın 
görevlendirilmesinin Yüksek öğretim Kanunu'na aykırı olduğu doğru mudur? 

SORU 13- Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda Devleti temsil eden 4 üyenin Ulaştırma 
Bakanı'na bilgi vermediği, bu üyelerin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın 
Abdullah Gül'den ve Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin cenazesine de yanında 
götürdüğü Abdullah Tivnikli'den talimat aldıkları doğru mudur? Abdullah TİVNİKLİ neden 
kendisini Saudi Oger Ltd. Şirketinin özelleştirme sürecinde danışmanı olarak tanıtmaktadır? 

SORU 14- Aria-Aycell birleşmesiyle zaten büyük ölçüde zarara uğrayan devletin, Avea'daki 
Telecom Italia hisselerinin Türk Telekom tarafından satın alınmasına onay vereceği doğru 
mudur? Bu yönde bir sözün, tarafınızdan İtalya Başbakanı'na verildiği ve Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından Lübnan'da Saudi Oger Ltd. Yetkililerine iletildiği 
doğru mudur? Aria-Aycell birleşme görüşmeleri esnasında Aycell tarafından tutulan danışman 
firmanın bu birleşmenin Aria lehine olacağı ama Aycell aleyhine olacağının vurguladığı doğru 
mudur? Bu rapora rağmen birleşmenin iyi olacağı yönünde görüş veren yöneticiler hakkında 
bir işlem yaptınız mı? Söz konusu raporun Devlet Denetleme Kurutu incelemeleri sırasında 
yetkililere verilmediği doğru mudur? Bu konuda ihmali bulunanlar hakkında bir işlem yapacak 
mısınız? Birleşme ile şirketlerin rekabet güçlerinin artacağı ileri sürülmüştü. Avea'nin pazar 
payı ve gelirleri dikkate alındığında birleşmenin aradan geçen sürede fayda sağladığı 
söylenebilir mi? 

SORU 15- Türk Telekom'un bir mobil şirketin yönetimini kontrol etmesi bu kadar önemliyse 
neden % 100 hissesi Türk Telekom'a ait Aycell, Aria ile birleştirilerek % 40 hisseye 
düşülmüştür? Şimdi neden % 80'e çıkmak için Devlet kaynaklarından ilave finansman 
sağlanması düşünülmektedir. 
CEVAP 11,12,13,14,15- Bu konular Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'mn görev ve yetki alanı 
dışında olup, herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

£mal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

- 4 3 4 -



TBMM B:121 2 8 . 6 . 2 0 0 6 0 : 6 

2.-Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Bodrum Güvercinlik Köyü orman alanının kiralan
masının ve bir iddiaya ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/14354) 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞPNA 
Aşağıda yer alan soruların, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve içtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ve talep 
ederim. 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Bodrum Güvercinlik Köyü içerisinde bulunan orman kampını kiralayan şahsın eskiden 

Bodrum — Milas Karayolu olarak kullanılan, Bodrum'um Güvercinlik Köyü ile Milas'ın Pina 

Yarımadasını birbirine bağlayan yolu demir bir kapıyla kapattığı ve yolu kullanmak zorunda 

kalanlardan 2,5 YTL ücret aldığı basında yer almıştır. 

1. Alam kiralayan şahısla yapılan sözleşmenin niteliği nedir? Şahıs bahsi geçen bu geçiş 

ücretini sözleşmenin hangi hükmüne dayanarak almaktadır? 

2. Sözleşmede böyle bir yetki maddesi yok ise bu şahıs neye dayanarak bu geçiş ücretinde 

ısrar etmektedir? 

3. Bu hukuksuzluğa karşı Bakanlığınız ne yapmayı planlamaktadır? 

T.C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B . 1 8 . 0 . S G B . 0 . 0 3 - 0 2 - 6 1 0 . 0 1 - / / t < $ ^ ' - l f f S 2ÖlÛâ/200i 

Konu : Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 3 O 9 6 U 
Yazılı Soru Önergesi 

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

İlgi : TBMM'nin 31/05/2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-21337 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. N. Gaye ERBATUR'un 
"Bodrum-Güvercinlik Köyü orman alanının kiralanmasına ve bir iddiaya ilişkin" 7/14354 
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: < r Osman PEPE 
1 - Cevabi yazı t ' Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR. N. GAYE ERBATUR'UN 
'BODRUM GÜVERCİNLİK KÖYÜ ORMAN ALANININ KİRALANMASINA 

VE BİR İDDİAYA İLİŞKİN" 
7/14354 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2,3- Söz konusu yer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün 
faaliyet alanlarından olan Güvercinlik Mesire Yeri olup, işletmeciliği ihale yolu ile 
08.08.2003 tarihinde Çolak İnş.Tic.Ltd.Şti'ne verilmiştir. Adı geçen mesire yeri 
21.02.2006 tarihinde Halikarnas Yapı Taah.Tur.lnş.San.Ltd.Şti'ne devredilmiş ve 
işletilmesi devam etmektedir. 

Mesire yerlerinde uygulanacak olan giriş ücretleri, sahanın ziyaretçi potansiyeli, 
bulunduğu yörenin sosyal ve demografik yapısına uygun olarak arz-talep dengesi de 
gözetilerek ve il müdürlüklerimizden gelen teklif doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğümüzce belirlenmektedir. İlgili mesire yerine giriş ücreti 2,5 
YTL. değil, 1,5 YTL.dir. 

Güvercinlik Mesire Yeri, Güvercinlik yerleşim alanı ve Güvercinlik Devlet 
Ormanı arasında bir tampon vazifesi görmekte ve ormana sınır oluşturmaktadır. 
Yerleşim alanına ulaşımı sağlayan yol, günübirlik alanın dışından geçen stabilize 
yoldur. 

Pina Yarımadasındaki yerleşme yerine gidenlerden ücret alınmamakta, mesire 
yerinden faydalananlardan giriş ücreti alınmaktadır. 

3.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Meram'daki SHÇEK taşınmazlarının Hazineye 
devrine ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/14374) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sn.Kemal Unakı tan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 96. maddeleri 
gereğince saygıyla talep ederim. 

Atilla K a r t 
CHP Konya Milletvekili 

«A 

İlci ; fa) Devlet Bakanı Sn.Nimet Çubukçu'nun 7/7995 ve 7/9808 sayılı 
önergelerimize vermiş olduğu 19.10.2005 ve 28.11.2005 tarihli cevaplar. 

(b) Konya îl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü-Kıymet Takdir Komisyonunun 
düzenlemiş olduğu 11.07.2005 tarihli tutanak. 

(c) Maliye Bakanlığı-Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih-
12669 sayılı yazısı. 

Konya Merkez-Meram İlçesi-Abdülaziz Mahallesinde bulunan, mülkiyeti 
bidayette Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olan 
taşınmazlar üzerinde; İl Müdürlüğü binası, Kız Yetiştirme Yurdu, Çocuk ve Gençlik Merkezi, 
Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi, Aile Danışma Merkezi Müdürlükleri ile 14 adet lojman ve 11 
adet dükkan bulunmaktadır. 

57. Hükümet Döneminden itibaren bu arazinin SHÇEK ile Meram Belediyesi 
arasında arsa payı karşılığında yapımı konusunda görüşmeler başlamış, % 40'Iar seviyesinde bir 
ön mutabakat sağlanmış, ancak bu mutabakat sözleşme aşamasına gelmemiştir. 
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58 ve 59. Hükümetler döneminde ise; bu taşınmazların, Meram Belediyesine ait 
taşınmazlar ile "trampa edilmesi" yoluyla değerlendirilmesi konusunda görüşmeler başlamıştır. 

İlgi önergelerimizde de ayrıntılı ve gerekçeli olarak açıklandığı üzere; 
SHÇEK'na ait bu taşınmazlar, şehrin en merkezi yerinde bulunmaktadır. Arsa değeri son derece 
yüksektir. Halen yasal aşamaya gelmiş bir imar revizyonu söz konusu değildir. Ancak haricen 
aldığımız bilgilere göre, bu taşınmazlar üzerinde yeni imar planı düzenlemesini müteakip 2 büyük 
kule (25-30 kat civarında olacağı öngörülmektedir.) ve aradaki alanın otopark-alışveriş merkezi 
yapılması söz konusu olacaktır. Taşınmazların gerçek anlamda ekonomik değeri bu aşamada 
ortaya çıkacaktır. Hem mevcut arsanın konumu ve hem de bu bölgede yapılacak özel imar 
düzenlemesi karşısında; arsa payı değerinin % 65'Ier seviyesinde olacağı teknik kişi ve kurumlar 
tarafindan ifade edilmektedir. Ortada, bidayette mülkiyeti SHÇEK'na ait büyük bir mal varlığı söz 
konusudur. 

Bu süreç karşısında yapılması gereken açıktır; Meram Belediyesi'nin, bu bölgede 
hangi proje revizyonu yapılacak ise, bunu biran evvel tamamlaması, bunun devamında ortaya 
çıkacak değer artışına göre SHÇEK ile Meram Belediyesinin bir mutabakata varması 
gerekmektedir. 

Hal böyle olmasına rağmen; Meram Belediyesinin ve SHÇEK'nun, bu süreci ' 
gözardı ederek, proje değişikliğiyle hiçbir değer artışı olmayacakmış gibi bir değerlendirme yaparak 
ve oldu-bitti yaratarak, bu taşınmazların mevcut haliyle değer tespiti yapmak yoluna gittiği 
görülmektedir. SHÇEK'nun bu yaklaşımını Maliye Bakanlığının da sürdürmek istediği ilgi (c) 
yazıdan anlaşılmaktadır. 

Hazine'ye intikal eden bu taşınmazların değerinin 12 trilyon olduğu; Meram 
Belediyesine ait taşınmazların değerinin ise 1 trilyon 610 milyar seviyesinde olduğu ilgi (b) deki 
tutanak ile ortaya çıkmıştır. Kaldı ki, SHÇEK binalarına ait olan bu değer, asgari şartlarda ve 
Merkezi İdarenin baskılarıyla bilinçli olarak düşük seviyede tutulmuştur. Bu taşınmazların 
gerçek değeri; bugün itibariyle 50 Trilyon seviyesinde olup, bu değer yukarıda sözü edilen imar 
planı değişikliği sonucunda ise birkaç yüz trilyon seviyesine ulaşacaktır. 

Hatta Maliye Bakanlığı bu konuda SHÇEK'da duyarsız bir tavır içine girmiş, kamu 
yararını tümden gözardı etmiştir. Esasen; Maliye Bakam'nın genel uygulamaları göz önüne 
alındığında, iş bu önerge konusu olaydaki tavrına da şaşırmamak gerekmektedir. 

Gelinen aşamada açık bir ifadeyle belirtiyoruz; bidayette mülkiyeti öksüz, yetim ve 
kimsesizlere ait olan bir mal varlığının, Merkezi tdare ve yerel yönetim ilişkileri kapsamında, belli 
kişi ve gruplara aktarılması suretiyle yağmalanması anlayışı egemen durumdadır. En hafif 
deyimiyle; görevi kötüye kullanma anlamına gelen bu organizasyonun Konya kamuoyu 
tarafindan bilinmesi ve engellenmesi gerektiği açıktır. 

Bu anlayış ve değerlendirmelerle aşağıdaki soruların bir kez daha 
cevaplandırılmasını ta lep etmek gereği doğmuştur; 

(1) Bidayette mülkiyeti SHÇEK'na ait olan bu taşınmazlar, hangi yasal 
dayanak ve işlem ile Hazine 'ye intikal etmiştir? 

(2) Hazine'ye intikal eden bu taşınmazların değeri ile, Meram 
Belediyesine ait olan bu taşınmazların tespit olunan değerleri arasında uçurum 
seviyesinde farklar olduğu, bu taşınmazların kıyaslanamayacağı; hele imar planı 
değişikliğinden sonra 12 trilyonluk değerin de sembolik nitelikte olacağı açık 
olduğu halde; hangi takdir i ve yasal gerekçe ile, Hazine malı adeta elden 
çıkarı lmakta ve belli kişi-grupların mülkiyetine aktarılmak istenilmektedir? 

(3) Meram Belediyesinin bu bölgede imar planı değişikliğini 
tamamlayıp, kamuoyuna açıklamasından sonra, bu alanın değerlendirilmesi yoluna 
neden gidilmemektedir? 
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Doğacak gelir artışından Hazine'nin yararlanması neden 
engellenmektedir? 

Hazine'ye ait olan bu değer artışı, neden siyasi ve kişisel ilişkiler ağı 
içinde bir yerlere aktarılmak istenilmektedir? 

Yerel yönetimlerin ve Merkezi İdare'nin bu şekilde kamu yararına 
aykırı ilişkiler içine girmeleri, en hafif deyimiyle görevin kötüye kullanılması ve 
istismarı anlamına gelmez mi? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.MEG.0. ^307-16429 A 4 n P n , . O tt fi i\ fi 
KONU: Soru önergesi * 21.0B.06* 2 5 b J b 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ :31.05.2006 tarih ve 21337 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart'a ait 7/14374 esas 
numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar hakkında Bakanlığımız görüşleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu kapsamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisine dahil edilmiş ve bu Kanunun geçici 12. 
maddesinde Kurumlarına ait taşınmazların altı ay içerisinde Hazine adına tescilinin 
gerçekleşeceği hüküm altına alınmıştır. 

Söz konusu trampa işlemi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından talep edilmiş olup, konu Bakanlığımızca inceleme ve değerlendirme 
aşamasındadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

taıal UN AKITAN 
[aliye Bakanı 
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4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardım
lara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/14427) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

< ~y UMA 
Ümmet KANDOĞA2 
DYP Denizli Milletvekiî 

1- Kasım 2002 tarihinden itibaren, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
Denizli merkez il, ilçe ve belde belediyelerine ayrı ayrı belirtilmek üzere 
ne kadar para gönderilmiştir? 
2- Kasım 2002 tarihinden itibaren, Çevre ve Orman Bakanlığından 
Denizli merkez il,ilçe ve belde belediyelerine ayrı ayrı belirtilmek üzere 
araç, taşıt ve ekipmanları için ne kadar yardım gönderilmiştir? 

T.C 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.18.0.SGB.0.03-02-610.0l/2- J0 -Mi% 26 IOj 12006 
„ 3 0 9 2 7 

Konu : Sayın Ümmet KANDOGAN'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

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

İlgi : TBMM'nin 06/06/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21454 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın "Denizli 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin" 7/14427 esas sayılı yazılı soru önergesi 
Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

EK: / Osman PEPE 
1- Cevabi yazı > Bakan 

-439 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
'DENİZLİ İLİNDEKİ BELEDİYELERE YAPILAN YARDIMLARA İLİŞKİN" 

7/14427 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1,2- Kasım 2002 tarihinden itibaren, Denizli îl, ilçe ve belde belediyelerine 
Bakanlığımızca, gönderilen yardımlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

NO 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TARİH 

02.092003 

24.10.2003 

12.11.2003 

12.11.2003 

19.1 U003 

19.11.2003 

20.112003 

29.12.2003 

İL 

DENIZLI 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

İLÇE 

MERKEZ 

ACIPAYAM 

ACIPAYAM 

MERKEZ 

BAKLAN 

ÇAL 
MERKEZ 

BEKILLt 

BELDE/KÖY 

GÖVEÇLİK 

DARIVEREN 

DODURGALAR 

GÜMÜŞLER 

BOĞAZİÇİ 

DENİZLER 

ÜÇLER 

TALEBİ 

KANALİZASYON 

KANALİZASYON 

PARK 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇÖPKONTEYNIRI 

ÇOP KONTEYNIRI 

AĞAÇLANDIRMA 

ÇEVRE DÜZENLEME 

TOPLAM 

l 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
li 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

12.03.2004 

15.03.2004 

12.072004 

13.072004 

23.072004 

28.072004 

28.07.2004 

28.072004 

28.072004 
06.08.2004 

11.08.2004 

13.082004 

23.082004 
23J082OO4 
14.09.2004 

19.10.2004 

19.10.2004 

19.102004 

19.10.2004 

28.102004 

28.10.2004 

28.10.2004 

05.112004 

05.11.2004 

05.11 2004 

05.11.2004 

11.11.2004 

11.112004 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 
DENİZLİ 
DENİZLİ 

DENÎZLI 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENtZLl 

DENİZLİ 

DENtZLl 

AKKOY 

ÇAL 

ÇAL 
BEKILLt 

ÇAL 

ACIPAYAM 

ÇİVRİL 

GÜNEY 

MERKEZ 

ÇİVRİL 

BEKİLLİ 

BOZKURT 

ÇİVRİL 
MERKEZ 
BEKILLt 

ÇİVRİL 

HONAZ 

MERKEZ 

SERİNHİSAR 

ÇAL 
ÇAMELt 

MERKEZ 

BULDAN 

ÇİVRİL 

KALE 

MERKEZ 

ÇARDAK 

ÇİVRİL 

AKKENT 

AKKENT 

. 
DARIVEREN 

GÜRPINAR 

BAGBAŞI 

IRGILLI 
GÖVEÇLİK 
KUTLUBEY 

IRGILLI 

KAKLIK 

GÜMÜŞLER 

YATAĞAN 

DENİZLER 

KAYHAN 

YENICEKENT 

ÖZDEMİRCİ 

KARAKÖY 

UZUNPINAR 

K1ZILCASOGUT 

ÜST EKİPMAN 

ÇOP KONTEYNIRI 

ÇEVRE DÜZENLEME 

ÇÖP KONTEYNIRI 

ÇÖP KONTEYNIRI 

KANALİZASYON 

ÇOP KONTEYNIRI 

ÜST EKİPMAN 

PARK 

AĞAÇLANDIRMA 

ÇEVRE DÜZENLEME 

ÇÖP KONTEYNIRI 

ÜST EKİPMAN 
ÇOP KON.-SISLEME MAK. 
ÇÖPKONTEYNIRI , 

PARK 

PARK 

ŞİŞLEME MAKİNESİ 

ÇÖPKONTEYNIRI 

KANALİZASYON 

DERE ISLAHI 

ÇÖP KONTEYNIRI 

ÇÖPKONTEYNIRI 

ÇÖPKONTEYNIRI 

ÇÖPKONTEYNIRI 

ÜST EKİPMAN 

PARK 

PARK 

TUTARI (YTL) 

10.000 

10.000 

10.000 

8.000 

7.000 

8.000 

6.000 

10.000 

69.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

8.000 

10.000 

8.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 
10.000 
10.000 

10.000 

15.000 

10.000 

8.000 

10.000 

10.000 

10.000 

8.000 

8.000 

8.000 

10.00C 

10.000 

10.000 
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29 

30 
31 

32 

TOPLA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

TOPLA 

GEINEI 

18.112004 

30.11.2004 

16.125004 

16.122004 

DENİZLİ 

DENİZLÎ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

M 

05.05.2005 

05.05.2005 

05.05.2005 

05.05.2005 

05.05.2005 

05.05.2005 

05.05.2005 

05.05.2005 

05.05.2005 
05.05.2005 

05.055005 

05.055005 

05.05.2005 

05.055005 

05.05.2005 

05.055005 

05.055005 

05.055005 

05.055005 

05.05.2005 

05.055005 

05.055005 

06.075005 

06.075005 

06.075005 

07.075005 

07.075005 ] 

07.07.2005 I 

07.075005 I 

07.075005 I 

07.075005 1 

07.075005 1 

07.075005 I 

07.075005 I 

07.075005 I 

DENIZLI 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 
DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENtZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

rjENÎZLt 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

DENİZLİ 

ıM 

u TOPLAM 

ACIPAYAM 

ÇİVRİL 

ACIPAYAM 

ÇAL 

ACIPAYAM 

ACIPAYAM 

ACIPAYAM 

ACIPAYAM 

BABADAĞ 

BEYAGAÇ 

BOZKURT 

ÇAL 

ÇAL 

ÇAL 

ÇAL 

ÇAL 

ÇİVRİL 

ÇİVRİL 

HONAZ 

HONAZ 

KALE 

MERKEZ 

MERKEZ 

MERKEZ 

TAVAS 

TAVAS 

ÇAL 

ÇİVRİL 

ÇİVRİL 

ACIPAYAM 

AKKOY 

BAKLAN 

ÇIVRIL 

ÇİVRİL 

GÜNEY 

HONAZ 

MERKEZ 

SARAYKÖY 

TAVAS 

DEDEBAG1 

IŞIKLI 

DARIVEREN 

SELCEN 

AKALAN 

YASSIHUYUK 

YEŞtLDERE 

YUMRUTAŞ 

İNCELER 

BELEVİ 

HANÇALAR 

İSABEY 

ORTAKÖY 

SOLLER 

EMİRHİSAR 

GÜMÜŞSÜ 

KIZILYER 

BEREKETLİ 

GÖKPINAR 

IRLIGANL1 

GARtPKOY 

KIZILCABÖLÜK 

DENİZLER 

IRGILLI 

DEDEBAG 

ŞIKLI 

KIZJLCASOGUT 

EZİLER 

KOCABAŞ 

BAÖBAŞI 

SIĞMA 

BUYÜKKONAK 

ÇÖPKONTEYNIR1 

ŞİŞLEME MAK. 

KANALİZASYON 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÜST EKİPMAN 

YAĞMUR SUYU KANALI 

KANALİZASYON 

KANALİZASYON 

KANALİZASYON 

ÇÖP KONTEYNIRI 

KANALİZASYON 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇOPKONTEYNIRI 

ŞİŞLEME MAK. 

ÛST EKİPMAN 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇÖP KONTEYNIRI 

KANALİZASYON 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇOPKONTEYNIRI 

PARK 

AĞAÇLANDIRMA 

ÇÖP KONTEYNIRI 

ÜST EKİPMAN 

KANALİZASYON 

ÇEVRE DÜZENLEME 

KANALİZASYON 

ÜST EKİPMAN 

ŞİŞLEME MAKİNESİ 

ÜST EKİPMAN 

ÇÖP KONTEYNIRI 

ŞİŞLEME MAKİNESİ 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÇOPKONTEYNIRI 

ÜST EKİPMAN 

SISLEME MAKİNESİ 

8.000 

8.000 

10.000 

7.000 

306.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

6.000 

10.000 

10.000 

6.000 

6.000 

10.000 

6.000 

10.000 

10.000 

6.000 

10.000 

10.000 

I0.00C 

ıooor 
10.000 

10.000 

12.000 

15.000 

15.000 

8.000 

8.000 

8.000 

8.000 

10.000 

8.000 

8.000 

10.000 

8.000 

10.000 

328.000 

703.000 
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5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF'nin kamuyu zarara uğrattığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/14434) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 

Doç.Dr.AbdüIIatif Ş E N E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 17.05.2006 

^ ~ 
Emin Ş İ R İ N 

İ s t a n b u l M İ L L E T V E K İ L İ 
Bugün gazetesinin 17.06.2006 tarihli nüshasında yayınlanan haberde 

Bayındırbank'tan T M S F talimatıyla verilen usulsüz kredi dolayısıyla BDDK'n ın 
TMSF 'ye 3 trilyon TL ceza kestiği anlaşılmaktadır. 

Anayasamızın 129. maddesi, "Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilere 
rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak 
ancak idare aleyhine açılabilir" denilmektedir. 

Sorular: 

1- TMSF 'n in ve Bayındırbank'ın yöneticilerinin hatalı fiilleri dolayısıyla 
kamunun uğradığı 3 trilyon zararı hangi mesullerden, hangi şekilde tahsil 
etmeyi düşünmektesiniz? 

2- Bu konuda idari ve hukuki ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/O'\-lSI'V 2^/t>C/2006 

Konu : 7/14434-21421 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :06.06.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-21454 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 
sunulan 7/14434-21421 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu'nun 19.06.2006 tarih, BDDK.2006.01.DHD.KİK-6721 sayılı ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'nun 23.06.2006 tarih ve B.02.2.TMS.0.42-000-265 sayılı yazılan ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdüIIatif ŞENER 
EKLER : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
1-BDDK'nun 19.06.2006 tarih ve 6721 sayılı yazısı.ı 
2-TMSF'nun 23.06.2006 tarih ve 265 yazısı.ı 
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T.C. 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

73-06-2006 
Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-.26Ç u> 

Konu : Soru Önergesi 
T.C. 

DEVLET BAKANLIĞI ve 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi : 07/06/2006 tarih ve B.02.0.001/(01) 1352 - 7/14434 sayılı yazınız. 

tlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in soru önergesinde 
cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Bahse geçen konu ile ilgili Bayındırbank A.Ş. (yeni unvanı Birleşik Fon Bankası A.Ş.) 
nezdinde yapılan araştırmada, Bankaya kesildiği ifade ediien ceza hakkında yapılmış herhangi bir 
tebligat bulunmadığı gibi bu konuda Kurumumuza da herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim 

De- *<'< Bakanı ve 
Başbf*".**' - 5"Mmcıng» 

I±2üa^*u.a~»-Î 
Say i j A.o\^*-\ 

Ahmet ERTURK 
BAŞKAN 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
(Destek Hizmetleri Dairesi) 

Sayı :BDDK.2006.01.DHD.KİK- t*4*2-* 
Konu : Soru önergesi 1 j-UB-dM 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

ÎIgi:08.06.2006 tarih ve B.02.0.001/01-1352 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

îlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin 
ŞÎRİN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/14434 ve 7/14436 sayılı soru önergelerinde yer alan ve Kurumumuzu 
ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmakta olup, 7/14433, 7/14437 ve 
7/14438 sayılı soru önergelerindeki sorular ise Kurumumuz görev alanına girmediğinden 
cevaplandırılamamıştır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in 7/14434 Sayılı Önergesi: 

Soru önergesinde bahsedilen durumla ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 
ilgili hükümlerine göre Bayındırbank A.Ş. 'ye (19.12.2005 tarihînden itibaren Birleşik Fon 
Bankası A.Ş.) uygulanmış idari para cezası bulunmamaktadır. 
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İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in 7/14436 Sayılı Önergesi: 

3) Kentbank A.Ş. (Banka)'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildiği 
09.07.2001 tarihli mali tabloları esas alınarak düzenlenen 05.12.2001 tarih ve R-17,9,17,1,1 
sayılı Devir Bilançosu Hakkındaki Rapor'da, Bankanın devir bilançosuna ilişkin olarak 
yapılan tespitlere aşağıda yer verilmektedir: 

- Bankanın devir itibariyle toplam bilanço büyüklüğü 1.77Î.385 bin YTL'dir. 
Bilançonun en önemli aktif kalemi, 904.950 bin YTL ile dönem zararıdır. Söz konusu zarar 
rakamı temel olarak Süzer Grubunun tamamına sahip olduğu Atlas Yatırım Bankası A.Ş.'ye 
yapılan depolara, Grup firmaları ile muhtelif firmalarına kullandırılan kredilere ilişkin ayrılan 
karşılıklar ile gelir reeskontlarının iptalinden oluşmaktadır. 

- Bankanın devir itibariyle 327.365 bin YTL bakiye arzeden krediler hesabının 
240.006 bin YTL'si sorunlu kredilerden oluşmaktadır. 

- Bankanın devir itibariyle 301.812 bin YTL bakiye arz eden bankalar hesabının 
222.033 bin YTL'si Banka tarafından Banka eski hakim hissedan Süzer Grubunun tamamına 
sahip olduğu Atlas Yatmm Bankası A.Ş.'ye yapılan depolardan müteşekkildir. 

- Bankanın devir itibariyle menkul değerler cüzdanı 376.454 bin YTL, iştirak ve bağlı 
ortaklıları 14.076 bin YTL bakiye arz etmektedir. 

- Bankanın devir itibariyle en Önemli kaynağı pasifin %76'sını oluşturan mevduat 
hesabının bakiyesi 1.346.524 bin YTL'dir. 

- Bankanın devir itibariyle alman krediler hesabı 166.012 bin YTL bakiye arz 
etmektedir. 

- Bankanın devir tarihi itibariyle bakiyesi 73.730 bin YTL arz eden özkaynaklar 
hesabının 50.000 bin YTL'si ödenmiş sermayeden oluşmaktadır. Bankanın 904.950 milyar 
TL tutarındaki birikmiş zararı neticesinde özkaynağı negatif 831.580 bin YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

ATevfık BİLGEN 
V B a ş k a / / 

Ba^ü--^; 
Tarihj j ^ 

Saysj 

• . . -« i l . 

t jy v» . . o „ 

ı°w.T 

ve 
cviığı 
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6.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Hatay Gençlik ve Spor îl Müdürlüğünce düzenlenen 
bir etkinlikle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
ŞAHİN'in cevabı (7/14439) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
1 «.05.2006 

/-f 
Dr. Züheyir AMBER 

^ / H a t a y Milletvekili 
Seçim bölgem Hatay'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 87. Yıl 

Kutlama Programı dahilinde, 14 Mayıs 2006 Pazar günü Hatay'Gençljk ve Spor il 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu bitiminde: 

1-) Bu koşunun ödül töreni öncesinde, resmi davetiyesinde yazmasına 
rağmen; neden istiklal Marşımız okunmamış ve saygı duruşunda bulunulmamıştır? 

2-) Bu artniyetli olayın sorumluları kimlerdir? Haklarında ne gibi işlemler 
yapılacaktır? 

3-) Atatürk'ün gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayram ı'nda böyle bir 
resmi etkinliği, Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü iktidar partisinin şovuna 
dönüştürmesinin gerekçesi nedir? 

4-) Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü, tertip komitesi bir siyasi partinin 
organizasyon görevlileri gibi hareket etmelerini Spordan Sorumlu Devlet Bakanı 
olarak nasıl karşılıyorsunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E . . 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI S U RELl D \ t 

Sayı :B.02.0.002/ (.(.f)^ 
K o n u : *» *f n , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 06.06.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-21454 sayılı 
yazısı, 

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 26.06.2006 tarih ve B.02.1.GSM.0.065. 
00.000/1238 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/14439 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Ek: ligi (b) yazı ve ekleri Başbakan Yardımcısı 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 

O: 6 

SAYI : B.02.1.GSM.0.065.00.000/ İ2S% 
KONU : Soru Önergesi 

HLisâm 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 12/06/2006 tarih ve B.02.0.002/3984 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen Hatay Milletvekili Sayın Dr. Züheyir AMBER' e ait 
7/14439 esas no' lu yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet A' ATALAY 
Genel Müdür V. 

EKLER: 
1 Soru Önergesi Cevabı ( 2 sayfa) 

2-Gazete kupürleri ve fotoğraflar (17 sayfa) 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

TARİH: 2 ^ * C B . > ^ « 
SAYI: l l k o f e 
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Ha tay Milletvekili Sayın Dr . Züheyi r A M B E R ' in Bakanl ığ ıma tevcih ettiği 
7/14439 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Seçim bölgem Hatay ' da Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ' nın 
87. Yıl Kutlama Programı dahilinde. 14 Mayıs 2006 Pazar günü Hatay Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu bitiminde: 

SORULAR : 
1. Bu koşunun ödül töreni öncesinde, resmi davetiyesinde yazmasına 

rağmen neden İstiklal Marşımız okunmamış ve saygı duruşunda 
bulunulmamıştır? 

2. Bu artniyetli olayın sorumluları kimlerdir? Haklarında ne gibi işlemler 
yapılacaktır? 

3. Atatürk' ün gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı 'nda böyle 
bir resmi etkinliği, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü iktidar partisinin 
şovuna dönüştürmesinin gerekçesi nedir? 

4 . Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü, tertip komitesi bir siyasi partinin 
organizasyon görevlileri gibi hareket etmelerini Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı olarak nasıl karşılıyorsunuz? 

CEVAPLAR : 
1. 2. 3 . 4 . Hatay 'da Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ' nın 87. 

Yıl Kutlama Programı dahilinde; 
14 Mayıs 2006 tarihinde Antakya Atatürkçü Düşünce Derneği ve Mustafa 
Kemal Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğunun destek vermiş 
olduğu, 5000 ' den fazla kişinin katıldığı Halk Yürüyüşü programının 
düzenlenmesi ve organizasyonun Anıt Programı bölümü İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünce yapılmıştır. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün taşra 
kuruluşu olan Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Mayıs 2006 
tarihlerinde düzenlenen Gençlik Haftası açılış programında program 
gereği hem saygı duruşunda bulunulmuş hem de İstiklal Marşı 
okunmuştur. 

Hatay' da düzenlenen bu her iki programa da Vali Yardımcısı Sn. 
Dr. M.A1İ Ö Z K A N ' in katıldığı belirlenmiştir. 
Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ve resmi bir etkinliği 
olan Madalya Törenine sadece iktidar partisine mensup kişiler davet 
edilmemiş olup, başta Vali Yardımcısı Sn. Dr. M.Ali Ö Z K A N ' olmak 
üzere Belediye Başkanı Vekili Sn. Tevfik DOĞAN, Milli Eğitim Şube 
Müdürü Sn. Yaser GÜLER,Halk Eğitim Müdürü Sn. Hidatey ŞİŞKİN, A k 
Parti Merkez İlçe Başkanı Sn. Kudret ÖZBAKIŞ, İl ' in önde gelen 
İşadamı Sn. Nevzat ŞAHİN ile yürüyüşün Sponsoru Ak Parti İlçe Eski 
Başkanı Mimar Sn. İsmail KİMYECİ ve kalabalık bir halk topluluğu 
katılmıştır. 

Hatay Geçlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen bu etkinlikte; 
önergede yer aldığı gibi; hiçbir siyasi partinin şovunun yapılmadığı, ekli 
yerel gazete kupürlerinden ve çekilen fotoğraflardan da anlaşılacaktır. 
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ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARI CUMHURİYET ICIN BURUYOR 

HABERCİ GAZETESİ - Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu, Atatürk'ün; 
çocuklarının Cumhuriyet için yürüyeceğini ifade etti. 

Haberci Gazetesi'ni ziyaret eden GSİM İl" Müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu, "Bıçağı Bırak, 
'Kalemi Al" kampanyasına da destek verdiğini ifade ederek, "Gençlik ile bir bir ilgili olan ! 

ıbüyük bir teşkilatın başında bulunuyorum ve gençlerin gelişimi için imkanlarımızı i 
•seferber ederek onlara hizmet için çalışıyoruz. ; 

Okullarda ve toplumda şiddet olaylarının arttığı şu günlerde Haberci Gazetesi Sahibi 
M.Hüseyin Zorkun tarafından Hatay gündemine taşman şiddet olayları ve bunların 
.önlenmesi için başlatılan bu kampanya çok anlamlıdır. Bu nedenle sayın Zorkun'u ve ', 
.Haberci Gazetesi'ni kutluyorum. Ben de GSİM İl Müdürü olarak her konuda desteğe > 
•hazırım. Biz gençliğe hizmet için vanz. j 

i 
Gençler kavga etmemeli, dostluk ve dayanışma içinde yaşayarak spor yapmalıdır. J 
.tesislerimiz bu anlamda tüm gençlerimize açıktır. Gençlerimiz şiddet olayların içinde 
(değil, spor tesislerinde olsunlar" şeklinde konuştu. 

Gençlik ye Spor İl Müdürlüğü olarak önemli bir organizasyona imza atacaklarını dile 
{getiren İl Müdürü AH Rıza Tütüncüoğlu, "Haberci Gazetesi'nin bu anlamlı kampanyası ile 
'bir bütün oluşturacak güzel bir çalışma yapıyoruz. Gençlere sahip çıkmak zorundayız. 
îMilli bilinç duygusunu yerleştirmek ve gençleri Ülkesine sahip çıkmaya davet etmek için 
•geniş katılımlı bir yürüyüş düzenliyoruz. Atatürk'ün çocuklan Cumhuriyet için 
(yürüyecek. Türk gençliği emanetine sahip- çıkıyor. Vatanını ve Bayrağını seven herkesi 
bu yürüyüşe katılmaya davet ediyorum. Vatanını ve Bayrağını seven her yaştan herkes 
teline Bayrağını alarak gelsin ve bize katılsın" şeklinde konuştu. 

GSİM İl Müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çer
çevesinde bu organizasyonun gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Yurt'da Barış için 
Atatürk'ü Anma Halk Yürüyüşü ve Gençlik Koşusu düzenliyoruz. Bu yürüyüşte büyük bir 
katılımın olmasını temenni ediyor ve bekliyoruz" dedi. 

Büyük gençlik yürüyüşü 14 Mayıs 2006 Pazar günü Osman Otken Anadolu Lisesi 
önünden başlayacak ve Atatürk Caddesi üzerinde devam ederek, Atatürk Anıtı'nda son 
sbulacak. 

jYürüyüşte Haberci Gazetesi adına hazırlanan *Bıçağ« Bırak, Kalemi Al" vb. şeklindeki 
'pankartlarda yer alacak ve bu pankarttan Hatay İzci Kulübü İzcileri taşıyarak anlamlı 
•mesajlar verecekler. 
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Atatürk'ün çocuklar ı 
Cumhuriyet için yürüd 

00 
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I Anma Gençlik ve 

v Bayramı etkinlikleri 
çevesınde Ata ya 

•ı/g Halk Yu<uy\.su 
->r»dı 

Ha ay Gençlik ve Spor 
'/ıdurluğu tarafından 
janue edilen naik 
u/uşune Vali Yardımcısı 
Alı Özkan Antakya 
ledıys Başkan VeKılı ^ 
•rf* fazlı Doğan Gençlik 

va Spor İl MGdOrg Ali Roa 
TOtOncCoOkJ AKP Merkez 
İlçe Balkanı Kudret 
Ozbakjs Anavatan Partisi il 
Başkanı ROsto İDcbasaran 
Halk EOHlm Merkezi 
MOdOru Hidayet şişkin 
Okul Müdürleri işadamları 
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daşlar katıklı. 
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Anadolu Lisesi önünden 
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YÜRÜYÜŞÜ 
Gençlik ve Spor II 

Müdürlüğü ev 
sahipliğimle dün 
Antakya da protokol 
yetkilileri vt tğrcnr<<.m 
katılımı ic "ATA ya saygı 
yürüyüşü" 
gerçekleştirildi 

Osman otken 
Anadolu lisesi önıındc 
toplanan oonçjer sa.it 
09 00 don itibaren 
Atatürk caddesi boyunu 
yürutjû vo Atatürk anıtı 
önOfioe loptandı 
VaUvrkJı Belodıyc 

aşkan vekili FTevfık 
Ooğan,AKFU yom noter 
barı sivil toplum kuruluşu 
yetkilen başla olmak 
ürere yurttaşlar ve 
gençlerin ağırlıkta ıto\Ki'i 
yaklaşık 700-800 hışmın 
katıldığı yuruyuş 
sonunda katılımcılv 
İstiklal Marşını okudu 
ve 10 yıl marşını 
seslendirdi 

Burada Gençlik ve 
spor 4 muduru Ali Riîa 
TiHûıjcOoğlu yaptıriı 
konuşmada soorjurHerde ^vte $!ralânıyor 
ülkemize yönelik iç ve dış { /?KÇKIJ=FI 
lohUketere dikkat o^tı i Alı Tarifene 
bötueöve^TimrHomıı 2 Fernat Kumar 
çabalara karşı uyan k 3 E ( î l r î ı n N u r 

olunması gercktığm 
rniırtatlı Törende ayıca 
yapılan ATATÜRK 
koşusunda dereceye 
giren bayan ve crknk 
atletlere de ArVfert 
dağıtıldı 

Dünkü yanşmaria 
dereceye giren *ılpt<er 

4 Muhsin Parlar 
5. Recaı Şahın 

INIIayEsen 
ZRemziye Aslan 
3 Emme Hatuntıma 
4 Sevil Bostancıoğlu 
iSelma Kalkan 

Oflnkfi aitotierie 
btrtkte balkan ve Türkiye 
şarnprynnlugtı dan 
7fi yaşındaki Antakyalı 
atlet Mustafa Sümer r<e 
koştu »Jkutl 
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GENÇLİK ATASININ 

-19 Mayıs 
Atatürkû Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamaları 
devam ediyor. Pazar 
günü "ATA'ya saygı" 
yürüyüşü ile start 
alan kutlamaların 
dünkü bölümünde 
Atatürk anıtında Türk 
gençliği adına Hatay 
valisine "Türk Bayrağı ve Atatürk portresi" teslim edildi, 

'Özel Ata lisesi öğrencilerinden "Türk Bayrağı ve Atatürk 
posterini33 Hatay valisi adına alan vali yardımcısı Dr. M. Ali Özkan 
te§ekkür etti Gençlik spor il müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu da; 
Türk gençliğinin ATA3sının izinde olduğunu, Atatürk ilkelerinin 
bugün daha büyük Önem kazandığının altını çizdi 

-Törene Vali yardımcısı M, Ali Özkan, Belediye başkan yardımcısı 
İzzet Kakil, Milli Eğitim Müdürü Nazmi Bozoğian, GS il müdürü 
Ali Rıza Tütüncüoğlu, İl Kültür Müdür vekili Hasan Eliaçık ile öğretmenler 
Öğrenciler katildi. • Haberle ilgili fotoğraflar sayfa 2'de 
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SAYFA 2 ANTAKYA 16/05/2006 
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I 

GENÇLİK 
aN^J&l- & a?*'' "*• . 1 f».»!».1 IV •••• 

-19 Mayıs Atatürkü Anına Gıiıçlik 
ve Spor Bayramı kutlamaları 

devam ediyor. Pazar günü 
"ATA'ya saygı" yürüyüşü ile start 

alan kutlamaların dünkü 
bölümünde Atatürk anıtında Türk 

gençliği adına Hatay Valisine 
"Türk Bayrağı ve Atatürk 

portresi" teslim edildi. 
-Özel Ata lisesi öğrencilerinden "Türk Bayrağı ve Atatürk posterini" Hatay valisi adına alan vali yardımcısı 

)r. M. Ali Özkan teşekkür etti. Gençlik spor il müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu da; Türk gençliğinin ATA'sının iz 
»Iduğunu, Atatürk ilkelerinin bugün daha büyük önem kazandığının altını çizdi. 

-Törene Vali yardımcısı M . Ali Özkan, Belediye başkan yardımcısı İzzet Kaki l . Milli Eğitim Müdürü Nazmi Bo/ı>L*Um. 
rctmcnler öğrenciler katıldı. 

X 

izinde 

JS il m ü d ü r ü Ali Rıza Tütüncüoğlu. İl Kültür Müdür vekili Hasan Kliaçtk ile ögre 

%M 
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Hatay'da 19 MayısAtatürk'û 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamaları başladı. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ali Rıza Tütüncüoğlu, 
kutlamaların başlaması 

tı'na 
çelenk sunulmasının 
ardından yaptığı 
konuşmada, Atatürk'ün 
doğumunun 125. yılı ile 19 
Mayıs'ın daha da önem 

kazandığını söyledi. 
Atatürk'ün gençlere en iyi 

rehber okluğunu ifede eden 
Tütüncüoğlu, şöyle devam 
etti: 

"Bu kutsal emanetin 
bekçisi o-'an siz gençler her 
dönemde uyanık olarak 19 
Mayıs 1919'da Mustafa 
Kemal Atalırk'ün bozduğu 
emperyalist oyuna karşı 

durmalı ve 5 bin yıllık Türk 
vatanı olan Anadolu'nun 
ilelebet elimizde kalması 
için tek ideoloji olan 
Atatürkçülüğe sıkı sıkı 
sarılmalısınız. 
Cumhuriyetin 100. Kuruluş 
yılı olan 2023'te ülkemizin 
sizlerin omuzlannda lider 
ülke olacağına inanıyorum' 
dedi. 

-454 
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9 utuncuoğlu: Ataturkçulu 
sımsıkı sarılmalıyı 

ATAYU|Tir__ 

1^N > 
P S I , „, 

t a 1=1 v-
*1u 

-imhj \ e â 

_ -. 
A '« 

t ,* 
ı-ıınc.'ık 

' ı ' 3 "• Y A V J SvJ I II 
* J , ' .A P23 
KU*. oğ'u oMmdur 
•*- *e û^r*1^ ' **«** tfi 

Hd a/ Gençlik ve SpO' 
'>"Wı uA R^a 
7L!>,rcua-3lu laral naan Ulu 
Ör oer Mus a'a Alatuk un 

marşı okundu 
Daha sonra g-nun 

anlam ve örçmını oelır,en 
konuşma yapan Hatay 
Gençlik ve Spor II Mudufü 
Alı Rıza Tuluncuoğlu 
"Bı,yt,k Atatürk LI doğu 
muiun 125 y iı ı'e daha 
an a~ı kazanan bu yılın 1 
c< f>aîi3 im s n riı kaırnav^ 

cai; ve on i m atı $T 
cnan&tın gerçek bekçileri 
o'an s 2 gençler tarafından 
yaşamımızın a-tiarı ola 
car) ısterjındsvın" d»dı 

NAudi'T kncı-og'u 
Buyok Önder n her köşe
si şeh'1 kaıı ite yıkanmış 
Ki !• j'sai tıo afi sizlere ve 

i ' n * y « 

parçası değil vatan olarak 
bıraktığını belirterek 'Bu 
kutsal erranctın bekçisi 

olan s z geıç'er her 
dönemde uyanık olarak 19 
Mayıs 1919 öa M 

Kemal in bozduğu 
emperyalist o,una karsı 
cımaıvsSOOOy &~\,<*. 
vatanı olan Anadolu nun 
ilelebet elimizde kalması 
ıçm tek ıdeoloıı oian 
AlrtturkçUı §3 Sins V ı sat I 
naiısmız Cunhuye •> 
Vtı Kuruluş y ı ~ r 
J i C S t - l " - i r 
Ti kı/ı-nr t,ie'i r ı 
Zu 1*103 Ü • tVe Oo ı4 

na oıan ıruncım'a tv»!. •> r* 
s j \ç vesevji-'nrı S J " J , 
or Bava bu, ok ondu W 
K»r>aı Ata ı rt cin-a* 
Özere yurt sa/unmasırda 
hayatını kaybeden az z 
senıi'er rr-un ve gaz ter m 

<!3vCı>t6 e'jil « » »r1 ''" 
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GS il muduru, "Ata'ya <*>(,.) * < u» uşt. û? ne>aj verdi 

TEK İDEOLOJİMİZ: ATATÜRK v e KEMALİZM 

GançStveSori 
mudûüAlRn 
Tütuncüo^geçtıjoıe 
Paar günü g ö ç k e n 
'Aâ)s saygı yüniySju'nıfe !" 
Cunftunyet abımda lop- ' 
larw hafta Hab ederken ( 

Ökede taihryûnkolaralc ' 
AVYUftttbirnsirn 
odak ATATÜRK* 
sonsun kadar yasayacak 
bfkkiıleolOJI-Atat&ıKçO-
rükveKeımfcmlnvar 
oUOnıHdM. 

(SSImûdüOTiSaneû-
<tyıtoMntott 
iaptanMİn Maben 

'Vugünbunta* 
gottntlkM.KoM 
tattf* Kanal atanca, 

furt Gençlji olunca 

Nr kanıta koyar* 
'Jû^rfaBüyikTÜrkive 

JtfcUaciejioİM 
KenaRım'de 
birbftbiyonırBtft 
İMnryorunUblgl 
tokneMUnlyeterkAMZ 
tugJtfedeuydule 
bughTMkyakıİMr 
yerUsaattMNanbu 
y a n baıyenler kesintide 
tımtonrwmfc}lara1r 
BuûfebbMnh 

Kemal ve sonsuza kadar UlııulEgtmenfk 
yasayacaktekbır bayramım çocukları, 1$ 
idtolojBc vardır, ATATÜRK Mayii Gene» ve Spor 
ve KEMALİZM. Bıyrarmnı di gençler» 

Mustafa Kemali di jer he«yeetmitolrı»$ıoV. 
Hdcrlerdenayınnen Mutlara Kemal 
büyük özeliği, 23 t ü m karan» beyinlere |u 

mesajı vermek istemlftfr. 
•Siîtefcböyûdujgniaae 
belerim adam eiacaksına. 
ama bu ökemi genden ve 
çecuten her aman 
Mustafa Kemalin adamt 
olacaklardır' Ben bugün 

Ökemde yayımUnan bu 
üzüntünün bu gee« 
doıUınmı kıvanç, 
dûıjMirfenmaa keder 

YerectjeuİMnıyor, 
yûVcfiiMustafa Kemal 
atvgjitile.yûrejlhlal 
sevgisi fe atan herkesin 

önündesayg 
alan herkesır 
saygı ve eevj 
eritiyorum." 

empenjeiıteyujılann 
gewtk Mrneflnn 
tsattıdeokttiyataktır 
Bu U M M gerçek 
ıar*>Mbugw uydudan 
daa&öeeejlgMfunu i 

BuMtedetagünblr 
yürek vankr, Ay Yıkfu, Wt * 
bk-rettoyarıKInslafa i 
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1 - sportmen - sportmen 26MAYIS.2006 
orçtmunzekt, 
aynı zamanda 
m sevenin 
al ATATÜRK 

TÜRK GENÇLİĞİ KEMALİZM'DE BİRLEŞTİ 
lltHg91sp<yS*vı*' 

<^veSpKKalayllMCdiirî tMfadaıtGM0k 
Sayımı nedenle du2enl»fcjn*Yur(toB*qp*aftlftAıma 
HakYwûyii}ûveGençaKoşuaı-bQjOk»>9W» YMİyOst 
katlan bmtera kışı adeta br reaıt iti ohjtank, ortaya 
mrte^bag&orttçtardılat 
6en«ftwSporH ÎWfidQrtlMftoTDnncaı̂ lDp1umdt 
K^*y(«Waıl^}uj(Weıdejeı>çfcfeı^{**l>(inı 
dfegetn(^buyWly^Habh;duysu5uaıytde|tiantlıw 
g»^0lıesne»36p{*<ıa>»(law<e>tı*yı1|iMiileJM>rtıı 
söyledi 

B^ki^r*ya;wmedBk»»bWraki|Mı 
k t t a g f e l ^ a ^ G e n ç I c V U y ^ ^ O H i n t a d ^ 

U^MlntobaflaıvtAlaıUCariıMGıeaıde devan 
«<lan*XAta«M AmbİKb soobUüu. 

YDrtlyOje Halay \MYMm*lfcimelM Ortan. 
Beledi Bask» V*«TeviıFajiOcj»«.Ceflç»<»Sporl 

« •^pr f»e« ıv l«> | to ta ı ı *^ *«» l^^^ 
«jrtn*f.«po(W*Wyan*dıılanlwı«tove 

bOy«hııteweMsbglunanafyAUfartTWB*yninız 
ieAbtMBojMenııuAaq(nergarflıllA<<urMHMö ı̂ta 
9Jı*n.dûjmın«kakuw*£ 

YJfûyOj sonrasında Atatürk Aıtılfnda düzenlenen 
»ende b»toiuyM yapan Genç* ve SpofSMûirtAIRıu 
TMrnritoMt TMI^ı<ri%<ıhK«>u«MiUMMIıton<idıal 

h>fyımakqıert»l««ıa»ıw karır vımı̂ ltfdc Bu Mıe 

ifgaMeotııayıakkr Bu «karan gerçek «ahpltri bugün 
«ydudandagUlt^gbıuu^emejİBr^ 
]^^ı^AyYi^ttbrıeanv«tiı;M<slahKEfnat 
(®*AÜaİk^Keı*<^İâ(rk^*y»Wa<B8S« 
a»*23toUka*^»ır tb»yıwmox^tH*»yB 
<^*$por8aywmıd>9enckwhe<^«rr*ohe^ 
Mu^ta^brtnlklıeynlm^ıaesa;vtnnAMKnt> 
&WabihÂ»JW:deb*TO«toûİKabı«amabu 
»mgea^wçsatol«zınnlıksMbntrhad9rn 
dt^t^.BtnMwdl>ıyı«kwtg8aa<W»dottW^ 
kwantd»5iıanlanttn1»detyıf«c^in»ni|ior,yB^ 
Mu^lv^s«v9a>)e.y^NaJst^feıtanhNkterı 

Mnde<w«ıWfeıM"Wf'<ML kffidaİMip̂ alaıajfafcthMdBfteıtotahpt̂ ıcaldannaMiıaıı 
wrdfef 

artan» um* teri* ıoms«iı tu yttOyOttl 
ojeı^iRasjnR^bırien^k^ijlenadı Bajnk vtAbdAk 
poılsrlenlıyonjyl^tır arıya g^raıebafarMgfiskiMİ 
«OdOrOMtaTOBreaı^r^tatojBıda 

BoyMji l fc^ıajo^Hit^fe 
bga^*anzaalıar(^bıdıak«ıhatntanldaE 

«03MB«RMCIMân) 
Bııawla,yinr^kıtl«^alM^O«)itaOan4 

Baska«HM<&eııwwrve<fe<n*<lyEM 
aMmBt/o04<ıafeAOO&atoMartGtMmı« 

lk«dWMtoT«ür«^-ıı*bu«nlınimefa| İtakMge^ele^Bavial^iİtCP^fla 10 Y<HaqiW 
K«ran kortMfmm «bıudolduruı farterca ki$ı tarafından < ^ M a w s d r ^ f c e * ^ t e ^ « N < ^ * * 
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7- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, bazı holdinglerce mağdur edilen tasarruf sahip
lerinin sorunlarına yaklaşımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/14503) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın R. Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 3J\rOT, 7JSQC S \ ^> 

Erdal KARADEMİR 
İzmir Milletvekili 

Kamuoyunda 'yeşil sermaye' olarak adlandırılan birçok holdingin, sözde yatırımlar adı atanda, 'dinf 
kullanarak ve Camileri karargah haline getirerek, yabancı Ülkelerdeki ve ülkemizdeki işçilerimizin 
elde ettikleri 'birikimlerini için topladıkları "hortumladıklan" kamuoyunun ve hükümetinizin 
malumudur. 

25.05.2006 tarihinde, Almanya'da bulunduğunuz temaslarda, Berlin Urania Kültür Merkezi'nde, 
Almanya'da yaşayan Türklerle yaptığınız toplantıda, yeşil sermaye mağduru vatandaşlarımızın "Bu 
paraları sizin arkadaşınız olduğuna söyleyen kişilere kaptırdık. Ama siz bize sahip çıkmadınız" 
eleştirisine "duygu sömürüsü yapmayın. Bu paralan verirken bana mı sordunuz. Ne kadar paranız 
bata ki holdinginde oluyorsunuz, ben Türlüye Cumhuriyeti başbakanıyım. Konuşmaya geldim, 
provoke ediyorsunuz"'yanıtı verdiğiniz 26.05.2006 tarihli ulusal basmanızda yer alnuştr. 

Sivil toplum Örgütlerinin temsilcileriyle Berlin'de yapılan toplantıda holdingzedelerin mağduriyetini 
dile getiren ve "1 milyon holdingzeâe var" diyen Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği Başkam 
Muhammet Demirci'yi provokatörlükle suçladıktan sonra, mikrofonun açık olduğunu unutup, Devlet 
Bakanı Ali Babacan'a, "Çağırın" şu sahtekarı, derdi neymiş anlayalım" şeklindeki iradeniz, ATV 
kameraları tarafından kaydedilmiş ve 28 Mayıs 2006 tarihli Hürriyet gazetesinde de yer almıştır. 

Bu bağlamda; 

I* "Ne kadar paranız balta ki holdingzede oluyorsunuz" ifadenizle, bir. vatandaşın, holdingler 
tarafından, dolandırılmasının ve mağdur edilmesinin parasal bir ölçütü olduğu mu anlatılmak 
istenmiştir? Eğer öyle ise, bir kişinin holdingzede sayilabilmesinin koşulu nedir? 

2- Avrupa Türkleri Dayanışma Demeği Başkanı Muhammet Demirci'yi "Çağırın şu sahtekarı, 
derdi neymiş anlayalım" şeklinde kullandığınız ifade, iddia edildiği gibi, sizin ve Partinizin 
'yeşil sermaye' olarak adlandırılan holdinglerle yakın ilişkinizden mi kaynaklanmaktadır? 

3- Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak, sizlere sorun ve şikayetlerini aktaran vatandaşları 
sahtekar olarak itham etmeniz, Başbakanlık görevinizle bağdaşıyor mu? 

4- Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına sorun ve şikayetlerini anlatamayan vatandaşlarımıza, 
sorunların! ve dertlerini anlatabilmeleri için ne gibi bir yol önermektesiniz? 

5- 29 Mayıs 2006 tarihli Milliyet Gazetesinin Internet sayfasında yer alan haberde; holdinglere 
para kaptıran çok sayıda Alman vatandaşı Türk'ün, sorunlarından haberdar olan Alman 
Başbakan'ı Merkel'in, konuyu size iletme sözü verdiği haberi yer almıştır. Holdingzede 
vatandaşımızın sorunlarım size aktarmak için aracılık yapacağı öğrenilen Sayın MERKEL'in 
bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

6- 663 sıra sayıb ('T.C Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar İle BDDK'nın 
Faaliyetlerinin Ve Bunlara İlişkin İddiaların Araştırılarak Bankacılık Ve .Finans Sektörünün 
Sağlıklı Bir Yapıya Ve İşleyişe Kavuşturulması* Araştırma Komisyonu) araştırma Komisyonu 
raporu, yaklaşık 2 yıl önce tamamlanıp TBMM Başkanlığına teslim edilmiş olmasına karşın, 
bugüne kadar TBMM Genel Kurulunda görüştürülmemiş olmasının, bu raporun içeriğinin 
"yurt dışında yaşayan vatandaşlarmuzm yeşil sermaye' olarak adlandırılan hoklmgler 
tarafından mağdur edildiğinin tespiti" ile bir ilişkisi var mıdır? 

7- Taizsiz helal kazanç* sloganıyla faaliyet gösteren bu holdinglerin, AKP hükümetince korunup 
kollandıkları iddiaları doğrumudur? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/O<t-4S'l8 2-^/06/2006 

Konu : 7/14503-21705 esas sayılı 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :a)12.06.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/14503-21705/54235 sayılı yazınız. 
b)Başbakanhğın 21.06.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-522-3/3151 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/14503-21705 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Kurulu Başkanlıgı'nm 26.06.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.61-3875-11251 sayılı yazısı ilişikte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 7 EKLER : Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER 
1 -SPK'nun 26.06.2006 tarih ve 11251 yazısı.l D e v l e t Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Sayı : B.02.1.SPK.0.61- 3&^-S*—U2.TV 2 6 /.6/2006 
Konu : 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

(Sn. Doç. Dr. Abdü Hatif ŞENER) 

İlgi: 21.6.2006 tarih ve B.02.0.001/01-1454 sayılı Evrak Akış Ve Talimat Formu. 

İlgide kayıtlı form ekinde yer alan Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 
21.6.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-522-3/3151 sayılı yazısında, yazı ekinde yer alan İzmir 
Milletvekili Sn. Erdal KARADEMİR'in 29.5.2006 tarih ve 11781 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevaplandırılması talep edilmektedir. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde yer alan İzmir Milletvekili Sn. Erdal 
KARADEMİR'in 29.5.2006 tarihli yazılı soru önergesinde yer alan konularla ilgili olarak; izinsiz 
halka arz yapan şirketlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurulumuza verilen yetki ve 
görevler yerine getirilmekte, denetim çalışmaları sonucunda gerekli hususlar adli makamlara 
iletilmekte ve bu konuda yapılan işlemler Başbakanlık Genelgesi gereğince her ay itibariyle 
Başbakanlığa bildirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/tUuff*— 
Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Başbakanlık Müsteşarının maaşına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/14504 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIÖI*NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2006 

< 
Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in maaşı ne kadardır? 
2- Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in ek ödemelerle birlikte kendisine ödenen aylık 

ücret ne kadardır? 
3- Müsteşarlık görevine getirildiğinden beri kendisine Ödenen toplam para miktarı nedir? 
4- Ömer Dinçer'in ek ödemelerle birlikte maaşının 15 bin YTL'yi bulduğu iddiaları 

doğru mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ L\jfiÇ~ 
Konu: n , 

6ÇO.&/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 12.06.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/14504-21710/54240 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 26.06.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-522-4/3287 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/14504 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHIN 
Devlet Bakajnı ve 

Ek: Soru önergesi cevabı Başbakan Yaıjdımcısı 
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BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARINA ÖDENEN MAAŞ VE EK ÖDEMELER (GÖREVE 
BAŞLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN) 

2003-2004 
2005-2006 
2004-2005-2006 

MAAŞ 
MAAŞ 
İKRAMİYE 

40.876 
58.802 
25.719 

YTL 
YTL 
YTL 

TOPLAM 125.397 YTL 

HAZİRAN 2006 AYI MAAŞI 3.318 YTL 
HAZİRAN 2006 AYI İKRAMİYE 1.801 YTL 
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I .u 
Ov 
so 
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T.C BAŞBAKANLIK BİLCİ İŞLEM BASKANIJCKB.İ.R) MAAŞ BORDROSU 

ADI : ÖMER SIRA Nü : 
SOYADİ : DİNÇER SİCİL NO 
EM.SİC.NO: 56331163 MUAI'İYIH 

BRÛTAYLIK 

2.290,39 

MESAİ 

141,81 

GELİR VERGİSİ 

.466,91 

IİZMET BORÇLANMASI 

DİûER KESİNTİ 

EK GÖSTERGE 

341,20 

YAN ÖDEME 

DAMGA VERGİSİ 

24,90 

SAĞLIK KES.MİK. 

18,07 

YURTDIŞI ÇEŞ.fiEI.İR 

1 UNVANİ : MÜSTEŞAR 
20030096 ÇOCOK SAYISI 2 

KIDEM AYLIK 

19,62 

OZ.Hl/.vcEKTA/.. 

1.397,87 

EMEKLİ MATRAHI 

1.768,08 

İCRA + NAFAKA 

LOJMAN KESİNTİSİ 

TABAN AYLIK 

533,77 

YABANCI DİL TAZ. 

VERGİ MATRAHI 

2.006,65 

VAKIF KESİNTİSİ 

MAAŞ KESİNTİSİ 

ÖDEME TARİHİ 15.06.2006 
AYLIK DER/KAD l / 4 «ÖS. : 1500 EKGÖS. 8000 

EMEKLİ DGR/KAD : 1 / 4 (İÖS. : 1500 1-K.GÖS. 8000 

EMEKLl%20 

353,62 

MAKAM TAZMİNATI 

319(88 

TOPUM MATRAH 

18.936,90 

EMEKLİ SAN.İKRA7. 

EŞHAS KESİNTİSİ 

%IOQARTIŞ+%25 GİRİŞ 

0,85 

LOJMAN YARDIMI 

. LOJMAN 1 

122,64 

ÇEŞİTLİ KESİNTİ 

LOJMAN YAKITI 

1/.Iİ1..FARK.TA/. 

mcklİ'/.IS4%20fFarfc 

636,51 

KREŞ 

SENDİKA KESİNTİSİ 

. 

•Ş YAR. VI-ÇO. ZAM. 

85,30 

1EI.İRI.ER TOPLAM 

4.589,72 

%IOOART.+%25GİR. 

1,70 

ESİNTİLER TOPLAM 

1.270,73 

NET MAAŞ 

3.318,99 

T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI İKRAMİYE BORDROSU 

Sırano : 1 MÜSTEŞAR 
Adı : PROF DR. ÖMER 
Soyadı : DtNÇER 
Slcilno : 20030096 

BROT İKRAMİYE 

2.290,39 

YILLIK MATRAH 

16.930,25 

GELİR VERGİSİ 

458,08 

DAMGA VERGİSİ 

13,74 

SÖZLEŞME PULl 

17,18 

Tarih 

KESİNTİ TOPLAMI 

489,00 

: 01.06.2006 

NET ÖDENECEK 

1.801,39 

http://OZ.Hl/.vcEKTA/


Ad S o y a d : PROF DR. ÖMER DİNÇER 
U n v a n ı ; MÜSTEŞAR 

Tarih Türü Brüt Maaşı 

01.01.2005 İkramiye 2.143,43 

01.04.2005 İkramiye 1143,43 

01.06.2005 Teşvik 2.143,43 

01.07.2005 İkramiye 2.234,53 

01.10.2005 ikramiye 2.234,53 

$ 01.12.2005 Teşvik 2.234,53 
0 ' • 

1 01.01.2006 İkramiye 2.2903 

02.01.2006 ikramiye 2.2903 

01.04.2006 İkramiye 2.290,39 

01.06.2006 Teşvik 2.290,39 

T o p l a m : 22.295,44 

Top.Verg.Matrahı Vergi Matrah» Vergi Miktan 

2.143,43 1143,43 321,51 

9.966,68 2.143,43 428,69 

15.870,35 1143/0 472,20 

19.9843 1234J3 558,63 

28.094,50 1234J3 558,63 

34.246,21 1234$ 670,36 

2.2903 I 2 9 0 3 344,23 

2.2903 1290,39 343,56 

10.628,51 2.2903 458,08 

16.930,25 2.290,39 458,08 

22.295,44 4.613,97 

H 

Damga Vergisi Kesinti Miktarı Net Maaş 

12,86 591,58 1.551,85 

12,86 441̂ 55 1.701,88 

1186 501,14 1.6423 

13,41 S7^M 1.662,49 

13,41 57104 1.662,49 

13,41 700,53 i 1.534,00 

13,74 632,82 . 1.6S7,57 N 
00 

13,74 3 5 7 3 1.933,09 ©\ 

13,74 471,82 1.818,57 o 
ı .. I ... , , , . 9 \ 

13,74 489,00 1401,39 

133,77 5.329,82 16.965,62 

O 



Ad Soyad i PROF DR, ÖMER DİNÇER 
U n v a n ı ; MÜSTEŞAR 

Tarih Turu Brüt Maaşı 

01,01.2004 ikramiye 1.820.450.000 

01.04.2004 İkramiye 1.939.700.000 

01.06.2004 Teşvik 1.939.700.000 

01.07.2004 İkramiye 1.939.700.000 

01.10.2004 İkramiye 2-OS6.osQ.ooo 

01.12.2004 Teşvik 2.os6.oso.ooo 

T o p l a m : 11.751.650.000 

Top.Verg.Matrai» Vergi Matrahı Vergi Miktarı 

1.820.450.000 1.820.450.000 273.050.000 

8.628.800.000 1.939.700.000 387.900.000 

13.973.700.000 1.939.700.000 387.900.000 

17.615.250.000 1.939.700.000 484.900.000 

25.255.700.000 2.056.050.000 514.000.000 

30.920.950.000 2.056.050.000 616.800.000 

11.751.650.000 2.664.550.000 

Damga Vergisi Kesinti Miktan Net Maaş 

10.900.000 283.950.000 1.536.500.000 

11.600.000 632.250.000 1.307.450.000 

11.600.000 414.000.000 1.525.700.000 

11.600.000 496.500.000 1.443.200.000 

12.300.000 526.300.000 1.529.750.000 

12.300.000 ,644.500.000 1.411.550.000 

70.300.000 2,997.500.000 8.754.150.000 

http://2-OS6.osQ.ooo


M A A Ş ÇİZELGESİ 

A d S o y a d : PROF.DR.0MER DİNÇER 
Unvanı ; , MÜSTEŞAR 

Tarih TjBrfi Gelirler Toplamı Vergi Matrahı Top.Vergi Mat. Vergi Miktarı Damga Vergisi Em.Kes.%15 Lojman MİL Net Maaş 
15.11.2003 Maaş 3.684.050.000,00 1.517.900.000,00 9.434300.000/» 303350.000,00 19.850.000,00 202.650.000,00 .2.794,900.000/» 

15.12.2003 Maaş 3.653.150.000,00 1.350.950.000,00 12.605.700.000,00 300.450.000,00 ».850.000,00 221,850.000,00 2.631.050.000/» 

15.01.2004 Maaş 3.768.200.000/M 1.463.4S0.000,00 3.283.900.000,00 219.500.000,00 20.400.000,00 237.100.000,00 177.500.000,00 2.697.450.000,00 

16.01.2004 Faik 335.550.000,00 292.400.000,00 2.112.850.000,00 43.850.000,00 2.000.000,00 289.700 000,00 

28.01.2004 Fark 160.000.000,00 o / » 1.000000,00 159.000.000,00 

15.02.2004 Maaş 3.887.450.000,00 1.702.600.000,00 4.986.500.000,00 255350.000,00 21.150.000,00 237.100.000,00 108.350.000.00 2.969.150.000,00 

15.03.2004 Maaş 3.887.450,000,00 1.702.600.000,00 6.689.100.000,00 289.800000,00 21.150.000,00 237.100.000,00 108.350.000,00 2,934.700,000,00 

15.04.2004 Maaş 3.887.450.000,00 1.702.600.000,00 10.331.400.000,00 340.500.000,00 21.150,000,00 237.100.000/» 111.500.000,00 2,880.8so,ooo,oo 

15.05.2004 Maaş 3.887.450.000,00 1.702.600,000,00 12.034.000.000,00 340.500.000,00 21.150.000,00 237.100.000,00 108.350.000,00 2J84.000.000/» 

15.06.2004 Maaş 3.888.200,000,00 1.701.850.000,00 15.675350.000,00 424.100.000,00 21.150.000,00 237.100.000,00 108350.000,00 2.799.650.000,00 

15.07.2004 Maaş 4.121.OS0.OO0,00 1.804.600.000,00 19.590.450.000/» 451.150.000,00 22.400.000,00 251.450.000,00 108.350.000,00 2.973.400.000,00 

16.07.2004 Faik 216.800.000,00 170.600.000,00 17.785.850.000,00 42.650,000,00 1.250.000,00 172.900.000,00 

15.08.2004 Maaş 4.121.050.000,00 1.804.600.O00,00 21.395.050.000,00 451.150.000,00 22.400.000,00 251.45O.0OO,O0 108.350.000,00 1973.400000,00 

15.09.2004 Maaş 4.121.050.000,00 1.604.600.000/» 23.199.65Q,000/I0 451.150.000/» 22.400.000,00 251.450.000,00 108.350.000.00 2.973.400.000,00 

15.10.2004 Maaş 4.121.050.000,00 1.804.600.000,00 27.060.300.000/» 451.150.000/» 22.400.000,00 251.450.000,00 108.350.000,00 2,973.400.000,00 

15.11.2004 Maaş 4.121.0SO.OOO,00 1.804.600.000,00 28.864.900.000/» 494350.000,00 22.400.000/» 251.450.000,00 108350,000,00 2.886,800.000,00 

15.12.2004 M a a ş 4.121.050.000,00 1.804.600.000,00 32.725J50.O00/» S4U50.000,00 22.400.000,00 251.450.000,00 108.350.000/» 2J83.2O0.O0O/» 

http://108.350.000.00
http://237.100.000/�
http://2J84.000.000/�
http://19.590.450.000/�
http://108.350.000.00
http://27.060.300.000/�
http://451.150.000/�
http://28.864.900.000/�
http://22.400.000/�
http://32.725J50.O00/�
http://108.350.000/�
http://2J83.2O0.O0O/�


M A A Ş Ç İ Z E L G E S İ 

ffi S o y a d : P R 0 F . D R . 6 M E R DİNÇER 
U n v a n ı ; . MÜSTEŞAR 

Tarih Türü Gelirler Toplamı VergiMatrahı Top.Vergi Mat, Vergi Miktarı Damga Vergisi Em.Kes.%15 LojmanMik. NetMaaş 

Top lam : 55.982.050.000,00 24.13s.1so.ooo.oo 5.400,550.000,00 304.500.000,00 3.355.800.000,00 1.372.500,000,00 40,876,950.000,00 

http://PR0F.DR.6mer
http://24.13s.1so.ooo.oo


MAAŞ ÇİZELGESİ 

Ad Soyad : PROF.DR.ÖMER DtNÇER 
' Unvanı : . MÜSTEŞAR 

Tarih Tfirü Geürler Topiamt Vergi Matrahı Top.Vergi Mat. Vergi Miktarı Damga Vergisi Em.Ke8.%15 Lojman Mik. Net Maaş 
15.01.2005 Maaş 4.291.10 1.880,12 4.063,01 282/» 23^35 2 6 3 ^ | W 3.284.93 

16 .01 .2005 Fark 69,99 39^46 2.182,89 S;92 O l̂l 63,66 

15 .02 .2005 Maaş 4.29l,09 1.880,12 5.943,13 282,02 23J5 263,31 120^00 3.165,42 

15 .03.2005 Maaş 4.191,U 1.880,12 7.823,25 343,18 23^35 263,31 İHOO 3.213,49 

15 .04.2005 Maaş 4.291,12 1.880,12 11.846,80 376,02 2 3 3 263,31 114.00 3.177,25 

15 .05 .2005 Maaş 4.291,12 1.880,12 13.726,92 376,02 A 3 5 263,31 114,00 3.181,07 

15 .06 .2005 Maaş 4.291,92 1.879,32 17.749,67 469,83 2 3 3 263,31 114,00 3.090,69 

I 15 .07.2005 Maaş 4.466,02 1.958,59 21.942,79 489,65 24.29 275,94 119,28 3.182,54 
*t ' • ~ ' " — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

JÎ 16.07.2005 Fark 74̂ 27 42;» 20.026,71 ıo^ş 0̂ 44 63,20 

15.08.2005 Maaş 4.466,02 1.958,59 23.901,38 489,65 H29 275,94 119,28 3.211,93 

15 .09 .2005 Maaş 4.466,02 1.958,59 25.859,97 489,65 H29 275,94 119,28 3.195,14 

15 .10 .2005 Maaş 4.466,02 ı.9S8,59 30.053,09 492,30 24,29 275,94 119,28 3.206,92 

15.11.2005 Maaş 4.466,02 1.958,59 32.011,68 587,58 24,29 27S,94 119,28 3.095,31 

15.12.2005 Maaş 4.466,02 1.958,59 36.204,80 587,58 24,29 275,94 119,28 3.114.00 

15.01.2006 Maaş 4.578,20 2.003,85 4.294,24 300,58 24,90 282,89 122,64 3.491,60 

16.01.2006 FaA 46,75 25^23 50^46 3^8 ojjj 42,69 

15.02.2006 Maaş 4.578,20 2.007,S0 6.330,62 301,13 24,90 282,89 125,52 3.465,49 

15 .03 .2006 Maaş 4.578,20 2.007,50 8.338,12 388,03 H90 282,89 123,04 3.399,74 

15 .04 .2006 Maaş 4.620,85 2.007,50 12.636,01 401,S0 24J0 282,89 122,64 3.435,30 

15.05.2006 Maaş 4.588,87 2.003,85 14.639,86 400,77 24,90 282,89 122,64 f^3'!0 

15.06.2006 Maaş 4.589,72 2.006,65 18.936,90 466,91 24,90 282,89 122,64 3.318,99 

http://Em.Ke8.%15


MAAŞ ÇİZELGESİ 

ÖMER DÎNÇER 
MÜSTEŞAR 

Tarih Türü Gelirler Toplamı Vergi Matrahı Top,VergiMafc Vergi Miktarı Damga Vergisi Em,Kes,%lS Lojman Mik. Net Maaş 

Toplam 80.268,64 35.175,51 7.544,75 436,37 4.932,84 2.139,15 

ı 

I 
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Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresine 

verilen oylann sonucu: (S. Sayısı: 1214) 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısan verilen oyların 

sonucu: (S. Sayısı: 817) 

Oylama Saati 
Şıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

23.23 
825 
550 
269 
50 
0 
2 

321 
4 Kanunlaşmıştır. 

Oylama Saati 
Sıra Sayısı 
Üye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

: 00.48 
: 817 
: 550 
: 285 
: 0 
: 0 
: 4 
: 289 
: 4 Kanunlaşmıştır. 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Afyonkarahisar 
Ağrı 
Agn 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin Börü 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 
Araslı 
Atalay 
Ateş 
Babacan 
Bilgehan 
Çanakçı 
Çiçek 
Değerli 
Denemeç 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
N. Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyattin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
ibrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 
Oya 
Beşir 
Yılmaz 
Ali 
Ayşe Gülsün 
A. İsmet 
Cemil 
İsmail 
Reha 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 

S.S. 1214 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 817 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Avdın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 

Soyadı 
Erdem 
Gedikli 
İpek 
(tapusuz 
Karapınar 
Kepenek 
Koca 
Kurtulmuşoğlu 
Meral 
Özcan 
Öztoprak 
Sanay 
Sav 
Tomanbay 
Topaloğlu 
Tuna 
Yarbay 
Yazıcıoğlu 
Akman 
Badazh 
Baloğlu 
Baykal 
Çavuşoğlu 
Dülger 
Ekmekçioğlu 
Emek 
Ercenk 
Kamacı 
Kaptan 
Kılıç 
Özcan 
Çorbacıoğlu 
Yıldız 
Acar 
Boztas 
Çerçioğlu 
Ertürk 
Koç 
Öyüş 
özakcan 
Semerci 
Aydınlıoğlu 
Çömez 
Deveciler 
Özgün 
Pekel 
Şali 
Sür 
Uğur 
Poyraz 
Tüzün 
Anık 
Berdibek 
Güler 
Aksoy 
Ergezen 
Gaydalı 

Adı 
Eşref 
Bülent 
Haluk 
Salih 
Telat 
Yakup 
Faruk 
Muzaffer R. 
Bayram Ali 
Mehmet Zekai 
Remziye 
Eyyüp 
Önder 
Mehmet 
Nur Doğan 
Mustafa 
Ersönmez 
Mustafa Said 
Osman 
Fikret 
Feridun Fikret 
Deniz 
Mevlüt 
Mehmet 
Hüseyin 
Atila 
Tuncay 
Nail 
Osman 
Burhan 
Osman 
Yüksel 
Orhan 
Ahmet Rıza 
Mehmet 
Özlem 
Ahmet 
Atilla 
Semiha 
Mehmet Mesut 
Mehmet 
Ali 
Turhan 
Ali Kemal 
İsmail 
Sedat 
Ali Osman 
Orhan 
Ahmet Edip 
Fahrettin 
Yaşar 
Abdurrahman 
Feyzi 
Mahfuz 
Abdurrahim 
Zeki 
Edip Safder 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

S.S. 1214 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Red 
Red 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 817 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Buıdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Dıyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 

Soyadı 
Kiler 
Coşkunyurek 
Guner 
Yılmaz 
Alp 
Özçelık 
Özkan 
Alp 
Anbarcıoğlu 
Bınnç 
Çelik 
Demırel 
Dmçer 
Dündar 
Hıdıroğlu 
Karapaşaoğlu 
Kızılcıklı 
Kuçukaşık 
Orhan 
Özyurt 
Pakyurek 
Tutan 
Yalçınbayır 
Danış 
Koşdere 
Kuçuk 
Ozay 
Akbak 
Erıceklı 
Ozdemır 
Ayvazoğlu 
Kafkas 
Kavuştu 
Kulcu 
Yıldırım 
Erdoğan 
Filiz 
Gazalcı 
Kandoğan 
Neşşar 
Oral 
Yuksektepe 
Akgul 
Arslan 
Aslan 
Değer 
Eker 
Koçyığıt 
Merdanoğlu 
Torun 
Uyanık 
Yazıcıoğlu 
Ayağ 
Budak 
Çakır 
Gencan 
Ağar 

Adı 
Vahit 
Yüksel 
Mehmet 
Metin 
Mehmet 
Bayram 
Ramazan Kerim 
Abdulmecıt 
Faruk 
Şerif 
Faruk 
Kemal 
Ah 
Mustafa 
Zafer 
Mehmet Altan 
Sedat 
Mehmet 
Şevket 
Mustafa 
Niyazı 
Mehmet Emin 
Ertuğrul 
Mehmet 
ibrahim 
Ahmet 
ismail 
Tevfik 
ismail 
Hikmet 
Feridun 
Agah 
Ah Yüksel 
Muzaffer 
Murat 
Mehmet Salih 
Osman Nuri 
Mustafa 
Ümmet 
Mehmet U 
V Hasım 
Mehmet 
Azız 
M ihsan 
Osman 
Mesut 
Mehmet Mehdi 
Muhsin 
Alı İhsan 
Cavıt 
Mehmet Fehmi 
irfan Rıza 
Ah 
Necdet 
Rasım 
Nejat 
Mehmet Kemal 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
DYP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
DYP 

S.S. 1214 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Muk ) 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 817 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 

Elazığ 
Elazığ 

Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hakkâri 
Hakkâri 

Hatav 
Hatav 
Hatay 
Hatay 
Hatav 
Hatay 

Hatay 
Hatav 
Hatav 
Hatav 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Mersin 
Mersm 

Soyadı 

Çetınkaya 
Demırbağ 

Murat 
Turkoğlu 
Kaban 
Karakaya 
Tınastepe 
Akbulut 
Akdağ 
Daloğlu 
Gulyurt 
Ilıcalı 
Ozdoğan 
Ozvılmaz 
Ankan 
Kesicin 
Mercan 
Selvı 
Tozçoken 

Yucesan 
Abuşoğlu 
Aktaş 
Ateş 
Durdu 
San 
Şahın 
Tuzmen 
Üzer 
Yılmaz 
Yılmazkaya 
Aydın 
Canıklı 
Işık 
Tatlı 
Temur 
Varan 
Yılmaz 
Canan 
Oztunç 
Zeydan 
Amber 
Batu 

Cay 
Durgun 
Eraslan 
F.r£in 

Geçen 
Şovdan 
Soylu 
Yazar 
Armağan 
Bilgiç 
Coşkuner 
Mumcu 
Özel 
Benli 
Bulut 

Adı 

Mehmet Necatı 
Zülfü 
Şemsettin 
Abdulbakı 
Talip 
Tevhıd 
Erol 
Mustafa Nuri 
Recep 
Mücahit 
Muzaffer 
Mustafa 
ibrahim 
Ömer 
Mehmet Alı 
Fahri 
Hasan Murat 
Cevdet 
Muharrem 

Mehmet Vedat 
Ömer 
Nurettin 
Abdulkadır 
Mahmut 
Mehmet 

Fatma 
Kurşad 
Ahmet 
Mustafa 
Ahmet 
Hasan 
Nurettin 
Mehmet 
Adem 
A h 
Sabrı 
Temel 
Esat 
Fehmi 
Mustafa 
Zuhevır 
inal 

Fuat 
Gökhan 
Mehmet 
Sadullah 

Fuat 
Mehmet 
ismail 
Abdulazız 
Mehmet Sait 
Mehmet Emin Murat 
Mevlut 
Erkan 
Recep 
Saffet 
Ersoy 

Parti 

AK Parti 
A K Parti 

A K Parti 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
A K Parti 
A K Parti 
A K Parti 
ANAP 
A K Parti 
CHP 
AK Parti 
A K Parti 
CHP 
A K Parti 

CHP 
ANAP 
A K Parti 
CHP 
A K Parti 
A K Parti 
A K Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
A K Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
A K Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
CHP 
CHP 
DYP 
AK Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
A K Parti 
SHP 

S.S. 1214 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 817 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 

Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
Mersin 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 

Çekmez 
Er 
Eyiceoğlu 
Fırat 
Güler 
İnan 
Oksal 
Özcan 
Özyürek 
Zengin 
Açıkalın 
Aksu 
Akşit 
Akyüz 
Albayrak 
Altıkulaç 
Anoğlu 
Atalay 
Ataş 
Ateş 
Aydm 
Sanbekir 
Ayva 
Bağış 
Baş 
Baş 
Başesgioğlu 
Bayraktar 
Beşli 
Büyükkaya 
Coşkun 
Çubukçu 
Denizolgun 
Ekren 
Elekdağ 
Erdem 
Erol 
Gülçiçek 
Gündüz 
Güneş 
Gürel 
Hacaloğlu 
Hacıoğlu 
İbiş 
İncekara 
Kaçır 
Kansu 
Kaptanoğlu 
Karslı 
Keleş 
Ketenci 
Kılıçdaroğlu 
Koral 
Kumkumoğlu 
Kuzu 
Küçükali 
Livaneli 

Adı 

Vahit 
Ali 
Mustafa 
Dengir Mir Mehmet 
Hüseyin 
Ömer 
Ali 
Hüseyin 
Mustafa 
Sefık 
Mehmet Mustafa 
Abdülkadir 
Güldal 
Halil 
İlhan 
Tavvar 
Ersin 
İsmet 
Mustafa 
Azmi 
Hasan 
Sıdıka 
Lokman 
Egemen 
Mustafa 
Yahya 
Murat 
Nusret 
Hüseyin 
Alaattin 
Ali 
Nimet 
Mehmet Beyazıt 
Nazım 
Şükrü Mustafa 
Ekrem 
Gürsoy 
Ali Rıza 
İrfan 
Hasan Fehmi 
Zeynep Damla 
Algan 
Memduh 
Ali 
Halide 
Ünal 
Hüseyin 
Cengiz 
Muharrem 
Birgen 
Ahmet Güryüz 
Kemal 
Recep 
Ali Kemal 
Burhan 
Göksal 
Ömer Zülfü 

Parti 

CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
SHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
Bağımsız 

S.S. 1214 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 817 

Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
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İli 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Soyadı 
Okuducu 
Öymen 
Özal 
Özbek 
Özdemir 
Özpolat 
öztürk 
Sekmen 
Sevigen 
Şahin 
Şahin 
Şimşek 
Şirin 
Tamavlı&il 
Tanla 
Topuz 
Topuz 
Unakıtan 
Uslu 
Yalçmtas 
Yazıcı 
Yıldırım 
Akalın 
Akçam 
Akdemir 
Anadol 
Arıtman 
Aydın 
Baratalı 
Bodur 
Ensari 
Ersin 
Erten 
Göksel Hotar 
Karademir 
Karaman 
Katmerci 
Kaya 
Miçooğullan 
Oyan 
Öktem 
Tekelioğlu 
Toprak 
Uzunbay 
Ülkü 
Yıldız 
Beyribey 
Karabayır 
Yiğit 
Köylü 
Özkan 
Sıvacıoğlu 
Yıldırım 
Baştürk 
Duru 
Elitas 
Eskiyapan 

Adı 
Güldal 
Onur 
İbrahim Reyhan 
Ahmet Sim 
İnci Gülser 
Mehmet Ali 
Yaşar Nuri 
Mehmet 
Mehmet 
İdris Naim 
Mehmet Ali 
Berhan 
Emin 
Bihlun 
Bülent 
Ali 
Gülseren 
Kemal 
Zeynep Karahan 
Nevzat 
Hayati 
Binalı 
Hakkı 
Zekeriya 
Vezir 
K. Kemal 
Canan 
Mehmet 
Bülent 
Ali Rıza 
Tevfık 
Ahmet 
Abdürrezzak 
Nükhet 
Erdal 
Fazıl 
İsmail 
Yılmaz 
Türkân 
Oğuz 
Enver 
Mehmet Sayım 
Muharrem 
Sedat 
Hakkı 
Serpil 
Yusuf Selahattin 
Zeki 
Selami 
Hakkı 
Sinan 
Musa 
Mehmet 
Adem 
Mustafa 
Mustafa 
Muharrem 

Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
HYP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
Bağımsız 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
SHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1214 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 817 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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İli 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konva 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Soyadı 
Gül 
Özcan 
Yakut 
Yıldız 
Altınorak 
Kesimoğlu 
Sançam 
Arslan 
Bayındır 
Turan 
Ayar 
Baştopçu 
Çetin 
Doğan 
Ergün 
Gönül 
Gün 
Pepe 
Sirmen 
Angı 
Büyükakkaşlar 
Büyükcengiz 
Candan 
Çetin 
Çetinkaya 
Erdem 
Güçlü 
Işık 
Kart 
Kıhç 
Öksüz 
Özkul 
Tüfekçi 
Ünaldı 
Ürün 
Aksoy 
Cantimur 
Güven 
Kmay 
Ordu 
Akdoğan 
Aslanoğlu 
Başkurt 
Erkal 
Kıhç 
Ölmeztoprak 
Sarıbaş 
Annç 
Bilen 
Çerçi 
Çilingir 
Ören 
Özkan 
Tanrıverdi 
Taşçı 
Turgut 
Yetenç 

Adı 
Abdullah 
Niyazi 
Sadık 
Taner 
Yavuz 
Mehmet S. 
Ahmet Gökhan 
Mikail 
Hüseyin 
Hacı 
Eyüp 
Muzaffer 
İzzet 
Nevzat 
Nihat 
Mehmet Vecdi 
Salih 
Osman 
Mehmet Sefa 
Hasan 
Ahmet 
Nezir 
Muharrem 
Remzi 
Abdullah 
Orhan 
Sami 
Ahmet 
Atilla 
Mehmet 
Özkan 
Kerim 
Harun 
Mustafa 
Halil 
Soner 
Abdullah Erdem 
Alaettin 
Hasan Fehmi 
Hüsnü 
Miraç 
Ferit Mevlüt 
Ali Osman 
Ahmet Münir 
Muharrem 
Fuat 
Süleyman 
Bülent 
İsmail 
Mehmet 
Nuri 
Hasan 
Ufuk 
Hüseyin 
Hakan 
Süleyman 
Mustafa Erdoğan 

Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 

S.S. 1214 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 817 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul (Mük.) 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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tli 

Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Nevşehir 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 

Soyadı 

Ankan 
Bulut 
Doğan 
Mahçiçek 
Pakdil 
Parlakyiğit 
Sezai 
Yılmazcan 
Bölünmez 
Dağ 
Doğan 
Duyan 
Eri 
Hamidi 
Arslan 
Ergin 
Özyer 
Terzibaşıoğlu 
Üstün 
Yaka 
Ertuğrul 
Karayağız 
Yıldız 
Yılmaz 
Elkatmış 
Köybaşı 
Seyfı 
Çetin 
Eraslan 
Özegen 
Fatsa 
Güler 
Tandoğdu 
Tascı 
Türkmen 
Uvsal 
Yılmaz 
Çakır 
Kart 
Sütlüoğlu 
Cebeci 
Çelik 
Dişli 
Gündüz 
Üstün 
Yıldırım 
Çakır 
Demir 
Demir 
Kılıç 
Koç 
Kurt 
Önder 
Uzunkaya 
Yeni 
Erdoğan 
Ergenç 

Adı 

Fatih 
Mehmet Ali 
Avni 
Hanefi 
Nevzat 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Süleyman 
Selahattin 
Muharrem 
Mahmut 
Nihat 
Mehmet Beşir 
Ali 
Gürol 
Hasan 
Orhan Seyfı 
Fahrettin 
Ali Cumhur 
Mehmet Şerif 
Seracettin 
Sabahattin 
Medeni 
Mehmet 
Rıtvan 
Osman 
Mahmut Uğur 
Orhan 
Erdoğan 
Eyüp 
Mehmet Hilmi 
İdris Sami 
Hamit 
Kazım 
Cemal 
Enver 
îlvas 
Abdülkadir 
İmdat 
Erol Aslan 
Hasan Ali 
Şaban 
Süleyman 
Avhan Sefer 
Recep 
Mustafa 
Cemal Yılmaz 
Mustafa 
Suat 
Haluk 
Mehmet 
İlyas Sezai 
Musa 
Ahmet 
Recep Tayyip 
Öner 

Parti 

AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
ANAP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1214 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 

S.S. 817 

Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
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İli 

Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

Soyadı 

Gülvesil 
Altay 
Can 
Öztürk 
Kılıç 
Kulaksız 
Sözen 
Şener 
Taş 
Uzun 
Akbulut 
Kambur 
Kaplan 
Saygun 
Tütüncü 
Aslan 
Ayalan 
Çakmak 
Dağcıoğlu 
Diren 
Şahin 
Tosun 
Arz 
Aykan 
Cumur 
Hamzaçebi 
Dumanoğlu 
Erdöl 
Göktaş 
Özak 
Güyüldar 
Yerlikaya 
Akman 
Bayrak 
Cevheri 
Izol 
Kaplan 
Maraş 
Melik 
Özlek 
Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 

Adı 

Öner 
Engin 
Cahit 
Mustafa 
Osman 
Ömer 
Nurettin 
Abdullatif 
Orhan 
Selami 
Tevfık Zivaeddin 
Ahmet 
Erdoğan 
Mehmet Nuri 
Enis 
Zeyit 
Şükrü 
İbrahim 
Mehmet Ergun 
Orhan Ziya 
Feramus 
Resul 
Şevket 
Asım 
Mustafa 
Mehmet Akif 
Ali Aydın 
Cevdet 
Kemalettin 
Faruk Nafiz 
Hasan 
V. Sinan 
Yahya 
Mehmet Faruk 
Sabahattin 
Zülfıkar 
Mahmut 
Mehmet Atilla 
Mehmet Vedat 
Mehmet 
Turan 
A. Müfit 
Mahmut 
Osman 
Ahmet 
Alim 
Maliki Ejder 
Hacı 
Hüseyin 
Yekta 
Cüneyit 
Mehmet 
Halil 
İlyas 
Bekir 
Mehmet 
Mehmet 

Parti 

AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
ANAP 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
ANAP 

S.S. 1214 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Red 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Red 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul (MüU 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Red 
Kabul 
Red 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 817 

Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
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tu 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Şırnak 
Sımak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Düzce 
Düzce 
Düzce 

Soyadı 

Koç 
Öztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yılmazer 
Demirkıran 
înal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Şeyda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
İnce 
Önder 
Bilir 
Ceylan 
Öğüten 
Kara 
Kaya 
Kastal 
San 
Uzdil 
Ünal 
Çakır 
Kaşıkoğlu 
Yakış 

Adı 

Emin 
Mehmet Yaşar 
Harun 
Fazlı 
Nadir 
Koksal 
Polat 
Ruhi 
Ali Rıza 
Ramazan 
Ahmet 
Fetani 
Ülkü Gökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
îbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
Hacı îbrahim 
Mehmet Asım 
Kenan 
Ensar 
Dursun 
Yücel 
Muharrem 
Şükrü 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Hasan 
Veli 
Durdu Mehmet 
Mehmet 
Necati 
Şükrü 
Fahri 
Metin 
Yaşar 

Parti 

CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
Bağımsız 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
ANAP 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 

S.S. 1214 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Red 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 817 

Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
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02 

03 

04 

05 

06 

07 

DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

121 İNCİ BİRLEŞİM 
28 HAZİRAN 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL 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 

SÖZLÜ SORULAR 

08 K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

E G E M E N L I K KAYITSIZ Ş A R T S I Z M Î L L E T I N D I R 



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

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

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun; 28.6.2006 Çarşamba günü Sözlü Sorular ile Diğer Denetim Konularının 

görüşülmemesi, 30.6.2006 Cuma günü saat 14.00'te başlaması önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 20.6.2006 tarihli 117 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 1214 Sıra Sayılı Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) görüşmelerinin 3 bölüm 
halinde yapılması, her bölüm üzerinde siyasi parti grupları ile Hükümet ve Komisyonun konuşma 
sürelerinin 30'ar dakika, (Hükümetin sunuş konuşması dahil) kişisel konuşmaların 10'ar dakika ol
ması, siyasi parti gruplarının sürelerinin birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilmesi, 

Genel Kurulun; 28.06.2006 Çarşamba günü 1222 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüş
melerinin bitimine kadar çalışması, 29.06.2006 Perşembe günü ise Genel Kurulun çalışmalarının 
saat 11.00'de başlaması önerilmiştir, 

(Genel Kurulun 27.6.2006 tarihli 120 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu * (10/254, 258) Esas Numaralı 
28.6.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 Meclis Araştırması Komisyonu 

28.6.2006 Çarşamba - Saat: 14.00 
* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
28.6.2006 Çarşamba- Saat: 11.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
29.6.2006 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
121 İNCİ BİRLEŞİM 28 HAZİRAN 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/980) (S. Sayısı: 1197) (Dağıtma tarihi: 7.6.2006) 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1075) (S. Sayısı: 
1214) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

03 - SEÇIM 

5X? 

04 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

>Ctk 

05 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) (Dağıtma tarihi: 3.5.2006) 

4. X - Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/1219, 2/812) (S. Sayısı: 1210) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

5. 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) 

6. - Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1210) (S. Sayısı: 1212) (Dağıtma tarihi: 
23.6.2006) 

7. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) (**) 

8. 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) 

9. X - Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1220) (S. Sayısı: 1217) (Dağıtma tarihi: 26.6.2006) 

10. - Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri ile Adalet Komisyonları Raporları (1/1194) (S. Sayısı: 1222) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2006) 

11. X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: 12.5.2006) (**) 

12. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1217) (S. Sayısı: 1203) 
(Dağıtma tarihi: 9.6.2006) 

13. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 
21.12.2005) (**) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
14. X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S. Sayısı: 1211) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

15. X - Mali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1053) (S. Sayısı: 1201) (Dağıtma tarihi: 6.6.2006) (**) 

16. - 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) (**) 

17. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) (**) 

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

19. X - Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/1211) (S. Sayısı: 1193) (Dağıtma tarihi: 2.6.2006) (**) 

20. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

21. 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) (**) 

22. 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) (**) 

23. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) (**) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

25. 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) 

26. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

27. 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) 

28. 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
29. 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) 

30. 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) 

31. - 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
41. 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) 

42. 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) 

43. 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) 

44. 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 ilişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti î e 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) 

49. 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) 

50. 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) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
imzalanan 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) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
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ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

53. 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) 

54. 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) 

55. 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) 

56. 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) 

57. 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) 

58. 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) 

59. 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) 

60. 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) 

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

62. - 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) 

63. - 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) 

64. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 
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65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

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

70. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

71. - 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) (*) 

72. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan 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) 

73. - 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) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 
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79. - 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) 

80. - 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) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - 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) 

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

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

88. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve 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) 

89. - 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) 

90. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 47l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

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 (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 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 (3/96) (S. Sayısı: 473'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 (3/97) (S. Sayısı: 474'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 

- 1 1 - 121 İNCİ 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 (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- 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 itirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - 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) 

103. - 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) 

104.- 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) 

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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - 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 (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107.- 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) 

108. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109,- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110. - 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 
Raporaİtirazı(3/214)(S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- 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) 

112. - 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) 

113.- 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) 

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

115.- 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 (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

116.- 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) 

117.- 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) 

118. - 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) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

120. - 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) 

121.- 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) 

122.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - 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 
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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) 

125. - 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) 

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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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

128. - 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) 

129. - 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) 

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

131. - 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) 

132. - 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) 

133. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
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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) 

134. - 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 Artvkı 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) 

135. - 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) 

136. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140.- 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) 

141.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 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) 

142. - 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) 

143. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.1 L2004) 

144. - 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) 

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

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 (3/277) (S. Sayısı: 524'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 (3/278) (S. Sayısı: 525'e 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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 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 (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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150.- 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) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153.- 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) 

154.- 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) 

155. - 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) 

156. - 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) 

157.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158.- 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) 
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159.- 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) 

160. - 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) 

161.- 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) 

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 (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

163. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164. - 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) 

165.- 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) 

166.- 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) 

167. - 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 
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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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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: 28İ2.2004) 

173. - 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 İ33 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - 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) 

175. - 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) 
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176. - 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) 

177. - 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) 

178. - 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) 

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 (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - 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) 

181. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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185. - 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) 

186.- 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) 

187. - 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) 

188. - 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) 

189. - 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) 

190. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191. - 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) 

192. - 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) 

193. - 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 (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

194.- 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) 

195. - Siirt Milletvekili Öner GülyeşiPin Yasama 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) 

196.- 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) 

197.- 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) 

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

199.- 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) 

200. - 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) 

201. - 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) 
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202. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

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

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

204. - 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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

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

208. - 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) 

209. - 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) 

210.- 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) 
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211.- 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) 

212.- 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) 

213. - 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) 

214.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) 

215. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumlan 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) 

216. - 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) 

217.- 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) 

218. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman 
Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan 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 Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
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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 
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 Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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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'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

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: 
751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 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 
Hakkmda 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 
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) 
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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 
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) 
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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'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

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) 
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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 - 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) 

271. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 
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272. 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) 

273. - 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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - 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) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280.- 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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281.- 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) 

282.- 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) 

283. - 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) 

284. - 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) 

285.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286.- 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) 

287. - 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) 

288. - 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) 

289. - 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 
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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) 

290. - 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) 

291. - 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) 

292. - 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) 

293. 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) 

294. 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) 

295. 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) 

296. 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) 

297. 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) 

298. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

299. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

301. - 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) 
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302. 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) 

303. 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) 

304. 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) 

305. - 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) 

306. - 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) 

307. - 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) 

308.- 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) 

309. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Ankan 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) 

310. - 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) 

311.- 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 Karan, 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) 

312.- 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) 
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313. 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) 

314. 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) 

315.- 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) 

316. - 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) 

317. - 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) 

318. 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) 

319. - 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) 

320.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

321.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

322. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

323. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 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 (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

324. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 
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325. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

326. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

327. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

332. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

333. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

334. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

335. - Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

336. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
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337. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

339. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

340. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

341. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

342. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

343. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

344. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
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 (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

345. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

346. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

347. X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 1150) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 
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348. X - Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz 

Demir'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1183, 2/743) (S. Sayısı: 1151) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan 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 (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1124) (S. Sayısı: 1156) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2006) 

351. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

352. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 24 Milletvekilinin 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S. Sayısı: 
1160) (Dağıtma tarihi: 15.5.2006) 

353. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

354. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

355. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

356. - Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S. Sayısı: 1186) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

357. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Haklan ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

358. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

359. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

360. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 
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361. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 42 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa 

Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı: 1190) (Dağıtma tarihi: 30.5.2006) 

362. - İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 41 inci Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun 
Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/781, 2/785) (S. Sayısı: 1194) (Dağıtma tarihi: 2.6.2006) 

363. - Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına 
Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1202) (S. Sayısı: 1207) (Dağıtma 
tarihi: 13.6.2006) 

364. X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün; Jeotermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal 
Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454, 2/76, 2/579) (S. Sayısı: 1208) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

365. - Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S. Sayısı: 1209) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

366. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı: 1213) (Dağıtma tarihi: 23.6.2006) 

367. X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S. Sayısı: 1216) (Dağıtma tarihi: 26.6.2006) 

• 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1214) 

Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Başbakanlık 

Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1075) 

T.C. 
Başbakanlık 12/6/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/166-2 5/2984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmüş ve Bakanlar Kurulunun 5/6/2006 tarihli ve 

2006/10509 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olan "Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)", 
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı 
Kanunun 1 inci maddelerine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
BAKANLAR KURULU KARARI 

Yüksek Planlama Kumlunun 1/6/2006 tarihli ve 2006/27 sayılı Raporu ile teklif edilen 
"Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)"mn kabulü: 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 5/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı V. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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. V. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V. 
A. Aksu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Koç 



— 2 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 23/6/2006 

Esas No.: 3/1075 
Karar No.: 102 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanım Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma 
Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi 
gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp, Yüksek Planlama Kurulunda 
görüşülen ve Bakanlar Kurulunun 5/6/2006 tarihli ve 2006/10509 sayılı Karan ile kabul edilerek 
12/6/2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 13/6/2006 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)" taslağı, 3067 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 24 saat içinde gündeme alınarak, Komis
yonumuzun 14/6/2006 tarihinde yaptığı 77 nci birleşim ile 20/6/2006 tarihinde başlayıp, 21/6/2006 
tarihinde sona eren 79 ve 80 inci birleşimlerinde Hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı ve Dev
let Bakanı Abdüllatif Şener ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine 
Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir 
şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamaktadır. 
Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin 
arttığı bu dönemde, Plan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşım
la gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Bu kapsamda Dokuzun
cu Kalkınma Planı, "İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet 
gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" 
vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir: 
- Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım esastır. 
- Toplumsal diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin sağ

lanması esastır. 
- İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esastır. 
- Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum gelişme sürecin

de birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlev görecektir. 
- Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş 

memnuniyeti esastır. 
- Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluşturma, düzenleme ve denet

leme işlevlerinin güçlendirilmesi esas olacaktır. 
- Politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme 

yapılacaktır. 
- Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması esastır. 
- Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde 

güçlendirilmesi esastır. 
- Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde 

korunması esastır. 
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Plan Dönemi Hedef ve Tahminleri 
Plan döneminde GSYİH'nm yıllık ortalama yüzde 7 oranında artması ve kişi başına gelirin 

2013 yılında 10.100 dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece, AB'ye nominal yakın
sama sürecinde de önemli mesafe kaydedilmiş olacaktır ve GSYİH'sı yaklaşık 800 milyar dolara 
ulaşacak olan Türkiye, dünyanın en büyük 17 nci ülkesi konumuna yükselecektir. 

Bu büyüme performansında verimlilik artışları, 2002-2005 döneminde olduğu gibi yine önemli 
bir rol oynayacaktır. Plan döneminde Toplam Faktör Verimliliği artışının yıllık ortalama yüzde 2,3 
dolayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Toplam Faktör Verimliliği artışlarının özellikle sanayi 
ve hizmetler sektörlerinden kaynaklanması beklenmektedir. Gerek işgücü piyasasında gerçekleş
tirilen reformların gerekse yürütülen aktif işgücü politikalarının etkisiyle, büyümenin istihdama yan
sıması ve Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 2,7 oranında istihdam artışı sağlanması beklenmek
tedir. Plan döneminde sanayi ve hizmetler sektörlerinde yıllık ortalama 835 bin kişiyi kapsayan dik
kate değer oranda bir istihdam artışı öngörülmekte ve bu istihdam artışının, nüfustaki artış ve tarım
daki çözülmeye rağmen, işsizlik oranını dönem sonunda yüzde 7,7'ye düşürmesi beklenmektedir. 

Özel ve kamu sektörü sabit sermaye yatırımlarının Plan döneminde sırasıyla yıllık ortalama 
yüzde 9,4 ve yüzde 8,1 oranında artacağı ve toplam sabit sermaye artışının yıllık ortalama yüzde 9,1 
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Böylece, üretim faktörlerinin büyümeye katkılarının Plan döneminde, sermaye stoku artışı için 
yüzde 33,6, istihdam artışı için yüzde 29,4 ve TFV artışı için yüzde 37,0 olarak gerçekleşmesi ön
görülmektedir. 

Plan döneminde TÜFE artışının yüzde 3 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. 
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, Türkiye ekonomisinde üretimin sektörel kompozis

yonuna bakıldığında sanayi ve hizmetler sektörlerinin ön plana çıkacağı tahmin edilmektedir. 
Ekonominin modernizasyonu ve yapısal reformlara paralel olarak, tarım sektörünün üretim ve kat
ma değer içerisindeki payının azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Tarım sektörünün, 2007-
2013 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi ve toplam üretim içindeki payının 2013 
itibanyla yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi öngörülmektedir. Üretimin sektörel kompozisyonundaki 
değişimin tarım sektörü aleyhinde gerçekleşmesi beklenirken, rekabet gücünü artırıcı ve yüksek 
katma değerli yapıya geçişi destekleyici politikalar sayesinde sanayi sektörü lehine gelişmeler ön
görülmektedir. Bu bağlamda, sanayi sektörünün üretim içerisindeki payının plan dönemi süresince 
artması ve dönem sonunda yüzde 27,2 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bu dönemde, sanayi 
sektörü üretim artış hızının ekonomik büyümenin üzerinde gerçekleşerek, yıllık ortalama yüzde 7,8 
olması beklenmektedir. Plan döneminde hizmetler sektörünün yıllık ortalama büyüme hızı ise yüz
de 7,3 olarak öngörülmekte, böylece, hizmetlerin üretim içindeki payının önceki yıllara oranla bir 
miktar artarak dönem sonunda yüzde 65 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ihracatın, yıllık ortalama yüzde 14,2 oranında artış 
göstererek 2013 yılında 210 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir yüksek 
büyümeye paralel olarak ithalatın da yıllık ortalama yüzde 11 oranında artış göstermesi ve 2013 
yılında 275 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir. Dolayısıyla, plan dönemi sonunda dış ticaret 
hacmi yaklaşık 470 milyar dolar düzeyinde gerçekleşecektir. 2005 yılmda yüzde 9 olan dış ticaret 
açığının GSYİH'ya oranının 2013 yılında yüzde 5,6'ya ineceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, 
cari işlemler açığının GSYİH'ya oranı ise 2005 yılındaki yüzde 6,4 seviyesinden, Plan dönemi 
sonunda yüzde 3 seviyesine gerileyecektir. 
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Yapısal önlemler, ekonomik istikrar ve yüksek oranlı büyümenin Plan döneminde kamu finans
manı dengesi üzerinde olumlu etkileri olacağı ve VIII. Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 9 açık 
veren genel devlet finansman dengesinin GSYİH'ya oranının, faiz harcamalanndaki azalmanın da 
etkisiyle, dönem ortalaması olarak yüzde 1,6 fazlaya döneceği tahmin edilmektedir. 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sağlanacak basan, Plan döneminde kamu maliyesindeki is
tikrarın sürdürülmesinde temel araçlardan biri olacaktır. 

Özelleştirmelerin de etkisiyle KİT sisteminin ekonomi içindeki payı önemli ölçüde azalarak 
KİT'lerin toplam brüt satış hasılatının GSYİH'ya oranının 2006 yılındaki yüzde 9 seviyesinden 2013 
yılında yüzde 3,3'e düşmesi beklenmektedir. Aynı dönemde KİT sisteminde yaratılan katma değerin 
GSYİH'ya oranının da yüzde 2'den yüzde 0,6'ya düşeceği öngörülmektedir. 

Plan dönemi sonuna gelindiğinde özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun hava ve deniz 
ulaşımı ile lokomotif ve vagon üretimi; şeker, tütün ve çay ürünlerinin işlenmesi; petrokimya 
sanayi; malzeme alımı; elektrik dağıtım ve toptan ticareti faaliyet alanlanndan tamamen çekilmesi; 
bunun yanı sıra, elektrik üretimi, doğalgaz piyasası, kömür ve diğer maden işletmeciliğindeki 
payının azalması hedeflenmektedir. Buna karşın tahıl alımı, tohumluk üretimi, demiryolu ulaşımı 
alt yapısı, elektrik iletimi, petrol arama, hava meydanlannın işletilmesi, posta hizmetleri ile kıyı em
niyetinin sağlanması alanlarında faaliyet gösteren KİT'lerin plan döneminde özelleştirilmesi ön
görülmemektedir. 

Büyümekte olan sosyal güvenlik açığının, 2007 yılından itibaren yürürlüğe girecek reform son
rasında, GSYİH'ya oran olarak, Plan dönemi boyunca 2006 yılı seviyesine göre daha düşük oran
larda olması hedeflenmektedir. 

Emeklilik sistemine ilişkin açığın düşmesinde ise devlet memurlannda prim matrahının geniş
lemesiyle prim gelirlerinin yıllık ortalama olarak GSYİH'nın 0,5'i oranında artması etkili olmak
tadır. Matrah genişlemesiyle beraber ortaya çıkacak ek işveren prim tutarının bütçeye yük getirmesi 
ve memurlara ödenmesi gereken ek prim tutarının maaş düşüşüne yol açmaması için bütçe tarafın
dan karşılanmasından dolayı bu düzenleme bütçe harcamasını artıracaktır. Dolayısıyla bu düzen
leme ile beraber bütçe harcamalannda artış yapılarak sosyal güvenlik sistemine ek gelir yaratıl
masından dolayı toplam kamunun mali dengesinde bir değişme olmayacaktır. 

Plan döneminde kayıtdışı ekonominin azaltılmasına yönelik olarak kademeli yapılması ön
görülen SSK işveren prim oranı indiriminin etkisiyle düzenlemenin yapıldığı ilk yıllarda sistemin 
açığında bir miktar artma olacağı, ancak plan döneminin sonuna doğru prim indirimiyle beraber ar
tan kayıtlı istihdamın sisteme ek gelir sağlayacağı ve sistemin açığının azalmaya başlayacağı ön
görülmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde; öncelikli sektörler arasında yer alan eğitim ve sağlık 
sektörlerinin kamu yatırım payı artınlacaktır. Tanm sektöründe, sulama projeleri stokunun 
eritilebilmesi için kamu yatınmlan artınlacak ve projeler hızlandınlarak önemli bir kısmı tamam
lanacaktır. Serbestleştirme politikasına paralel olarak, kamu sektörünün enerji yatınmlan içindeki 
payı tedricen azaltılacaktır. Ulaştırma sektörü Plan döneminde kamu yatınmlanndan en büyük payı 
almakla birlikte, büyük projelerin yıllar itibanyla tamamlanacak olması ve aynı dönemde özel sek
tör katılımını içerecek finansman modellerinden azami ölçüde yararlanılacak olması nedeniyle, sek
törün kamu yatınmlan içindeki payı azalacaktır. Kamu kesiminin ticari mal ve hizmet üretiminden 
çekilmesi ve önemli KİT'lerin özelleştirilmesiyle birlikte, madencilik ve imalat sektörlerindeki 
kamu yatınm payı azalacaktır. Plan döneminde, adalet hizmetleri ve e-devlet yatırımlarının diğer 
kamu hizmet yatınmlan içindeki ağırlığı artınlacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1214) 



— 5 — 

Plan döneminde birincil enerji talebinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayla orantılı olarak yıl
lık ortalama yüzde 6,2 oranında artış öngörülmektedir. Enerji tüketimi içinde doğal gazın 2005 
yılında yüzde 28 düzeyinde olan payının yüzde 34'e yükselmesi, petrol ürünlerinin payının ise yüz
de 37'den yüzde 31'e gerilemesi beklenmektedir. Diğer yandan Dokuzuncu Kalkınma Planı 
döneminde elektrik talebinin, ağırlıkla sanayi üretim ve hizmetler sektöründeki gelişmelere paralel 
olarak, yılda ortalama yüzde 8,1 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. 

TCDD'nin taşıma tekeline son verilmesi ile birlikte özel sektör trenlerinin TCDD hatlarında 
çalışmaya başlaması, yolcu seferlerinin klasik trenlerden hızlı trenlere kayması ile yük trenlerine 
ayrılacak ilave kapasite ve özel sektörün verimlilik artışları dikkate alınarak 2007-2013 döneminde 
yurtiçi demiryolu yük taşımalarında yıllık ortalama yüzde 12'lik artış öngörülmüştür. Yurtdışı 
demiryolu yük taşımaları demiryollarında gelişme potansiyeli en yüksek iş alanıdır. Almanya-Tür-
kiye arasındaki yaklaşık 2200 kilometrelik uzun taşıma parkurunun getirdiği doğal avantaj ve Av
rupa'da TIR filolarının karşılaştığı zorluklar nedeniyle büyük ithalatçı firmalar uluslararası demir
yolu alternatifini seçmeye başlamıştır. Uluslararası demiryolu taşımalarında VIII. Plan döneminde 
yaşanan yüksek artışın Dokuzuncu Plan döneminde de devam ederek yıllık ortalama yüzde 25'lik 
bir artış sağlanması öngörülmektedir. 

Ar-Ge harcamalarının GSYÎH içindeki payının artırılmasında, devlet bütçesinden giderek ar
tan ölçüde Ar-Ge'ye yönelik olarak yapılan yatırımların ve sağlanan desteklerin yanında özel sek
tör Ar-Ge harcamalarının da ciddi oranda artması büyük önem taşımaktadır. 2002 yılı itibari ile top
lam Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,3'ü yükseköğretim, yüzde 7'si diğer kamu kurumlan ve yüzde 
28,7'si özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı itibari ile özel sektörün toplam Ar-Ge 
harcamalarının en az yüzde 60'ını gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda kamu tarafın
dan sağlanacak olan desteklerin özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerini artırıcı yönde tasarımlanması 
sağlanacaktır. 

Ar-Ge harcamalarının bu ölçüde artırılması, ortaya çıkan kaynağı verimli bir şekilde kul
lanabilecek yeterli sayıda ve nitelikte araştırmacı insan gücüyle anlamlı olacaktır. 2002 yılı itibari ile 
toplam araştırmacıların yüzde 73,1'i üniversitelerde, yüzde 11,5'i diğer kamu kurumlarında ve yüzde 
15,4'ü özel sektörde görev yapmaktadır. Bu kapsamda araştırmacı sayısının artırılmasının yanında, 
bu araştırmacıların büyük kısmının özel sektörde istihdamını sağlayıcı politikalar uygulanacaktır. 

Plan döneminde, doygunluğa erişmiş olan sabit telefon abone yoğunluğunda önemli bir 
değişim olması beklenmemektedir. Diğer taraftan, mobil telefon abone yoğunluğundaki artış 
eğiliminin sürmesi ve dönem sonunda abone yoğunluğunun yüzde 90'a ulaşması beklenmektedir. 
Aynı şekilde, kamu kesimi ve özel kesim tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin arzın-
daki artışa paralel olarak bu hizmetlere talep oluşturan bireyler tarafından internet kullanıcı oranının 
yüzde 60 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. İnternet kullanıcı sayısının ve elektronik ortam
da hizmet sunumunun artışıyla, genişbant abone oranının da yüzde 20'ye ulaşması beklenmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde rekabetçi bir tarımsal yapının oluşturulması sürecinde 
verimliliğin artırılmasını teminen, hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanım oranının Plan 
dönemi sonunda 2005 yılına göre iki katına çıkması beklenirken, melez ve kültür ırkı sığır var
lığının artarak hayvancılığın üretim içindeki payının yükselmeye devam edeceği tahmin edilmek
tedir. Organik tanm üretiminde başlamış olan artışın devam ederek Plan dönemi sonunda toplam 
tanm alanlarının yüzde 3'üne ulaşacağı öngörülmektedir. Bunlara ek olarak, oluşturulacak yatırım 
imkânlan ölçüsünde DSİ sulama alanlan ile ağaçlandırma faaliyetlerinde artışlar amaçlanmaktadır. 
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Turizm gelirlerinin Dokuzuncu Kalkınma Plan dönemi sonunda 36,4 milyar dolara, ziyaretçi 
sayısının 38 milyona, yurtdışına çıkacak vatandaş sayısının ise 15 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda belgeli toplam yatak sayısının 950 bin olması, in
şa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanması ve ikinci konutlardaki turizme açılan 
yataklarla birlikte, toplam yatak sayısının 1,3 milyona ulaşması beklenmektedir. 

Nüfusun yaş yapısında da önemli değişimler beklenmektedir. 2005 yılından itibaren oransal ve 
rakamsal olarak düşmeye başlayan 0-14 yaş grubu nüfusun bu eğilimi uzun vadede devam edecek, 
çalışma çağı ve yaşlı nüfusun oranı ve sayısı ise sürekli olarak artacaktır. 

İşgücü piyasasında yaşanan yapısal dönüşümün plan döneminde de sürmesi ve tarım sektörün
den ayrılan istihdamın diğer sektörlere kayması beklenmektedir, istihdamın yapısındaki değişimin 
temelde hizmetler sektörü lehine olacağı tahmin edilmektedir. 

İstihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanması, iş ortamının iyileştirilmesi, işgücü 
piyasasının işleyişinin etkinleştirilmesi, işgücünün nitelik ve beceri düzeyinin yükseltilmesi ve aktif iş
gücü politikalarının geliştirilmesi yoluyla tarım dışı sektörlerde yeni iş olanakları oluşturulması 
sonucunda plan döneminde istihdamın yıllık ortalama yüzde 2,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

Öte yandan, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, aktif işgücü politikalarıyla istihdam edilebilir
liğin artınlması, işgücü piyasasına girişin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yoluyla Plan 
döneminde işgücüne katılma oranının 2,1 puan artacağı öngörülmektedir. Bu artışın temel belir
leyicisinin kadınlar olması beklenmektedir. 

Bu gelişmelere bağlı olarak Plan döneminde istihdam oranının 3,2 puan artacağı, işsizlik 
oranının ise 2,7 puan düşeceği tahmin edilmektedir. 

Plan döneminde okulöncesi ve ortaöğretim kademesinde okullaşma oranlarında önemli artışlar 
sağlanması hedeflenmektedir. İlköğretim kademesinde çağ nüfusundaki azalmanın da katkısı ile 
tüm çocukların temel eğitim alması amaçlanmaktadır. Ortaöğretim okullaşma oranlarındaki artışla 
birlikte yükseköğretime olacak talep artışını karşılamak üzere, yükseköğretim okullaşma oranının 
yüzde 48'e ulaşması planlanmaktadır. 

Dokuzuncu Plan döneminde sağlık hizmetlerine erişimin önemli göstergeleri olan yatak ve 
hekim sayısı ile bunların nüfusa oranlarında iyileşmeler öngörülmektedir. Bununla birlikte, bu 
dönemde yapılacak kontenjan artışının etkisinin ancak bir sonraki plan döneminde görülebilecek ol
ması nedeniyle, hekim başına nüfus konusundaki iyileşme sınırlı kalacaktır. 

Plan Dönemi Temel Amaçlan: Gelişme Eksenleri 
Beş Ekonomik ve Sosyal Gelişme Ekseni belirlenmiştir. 
1. Rekabet Gücünün Artınlması 
Ekonominin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip, değişen şartlara hızla 

uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü olan, istikrarlı ve verimlilik düzeyi 
yüksek bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. 

Bu amaca yönelik; Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi; İş Ortamının İyileştiril
mesi, Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması; Finansal Sistemin Geliştirilmesi; Enerji ve Ulaştırma 
Altyapısının Geliştirilmesi; Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi; Ar-Ge ve 
Yenilikçiliğin Geliştirilmesi; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygmlaştınlması; Tanmsal Yapının 
Etkinleştirilmesi, Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlan
ması öngörülmektedir. 
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2. İstihdamın Artırılması 
İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi top

lumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkânlarının 
geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Ekonomik 
ve sosyal alanda yapılacak düzenlemelerde istihdam boyutu gözetilecektir. 

Ulusal İstihdam Stratejisinin oluşturulması çalışmalarında, tarım sektöründeki çözülme ile bu 
sektörden gelen işgücünün tarım dışı sektörlere kazandırılması konusuna ağırlık verilecektir. İstih
damın artırılmasında önem taşıyan girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki bütüncül bir yaklaşımla 
ele alınacaktır. 

Bu amaca yönelik; İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi; Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının 
Artırılması ve Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi öngörülmektedir. 

3. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 
Beşeri gelişme ve sosyal dayanışma alanlarındaki politikaların temel amacı, toplumun tüm 

kesimlerinin temel kamu hizmetlerinden ve çok boyutlu bir sosyal koruma ağından yeterince fay
dalanmasını sağlayarak, yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmektir. Temel kamu hizmet
lerinin sağlanmasında eğitim ve sağlık; sosyal koruma ağının geliştirilmesinde ise kapsayıcı ve sür
dürülebilir bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi, etkinliği artınlmış sosyal hizmetler, gelir 
dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele, kültürün korunması, güçlen
dirilmesi ve toplumsal diyalogun geliştirilmesi politikaları temel öncelik alanları olacaktır. 

Bu amaca yönelik; eğitim sisteminin geliştirilmesi; sağlık sisteminin geliştirilmesi; gelir 
dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele sosyal güvenlik sisteminin etkin
liğinin artırılması; kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi ön
görülmektedir. 

4. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 
Bölgesel gelişme politikaları, bir taraftan bölgelerin verimliliğini yükseltmek suretiyle ulusal 

kalkınmaya, rekabet gücüne ve istihdama katkıyı artınrken, diğer taraftan da bölgeler ve kır-kent 
arası gelişmişlik farklılıklanm azaltma temel amacına hizmet edecektir. 

Bu kapsamda; merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesine, yerel 
dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulmasına, yerel düzeyde kurumsal 
kapasitenin artmlmasına ve kırsal kalkınmanın hızlandınlmasına yönelik çalışmalara ağırlık 
verilecektir. 

Bu amaca yönelik; Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi; Yerel 
Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması; Yerel Düzeyde Kurumsal 
Kapasitenin Artınlması ve Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması öngörülmektedir. 

5. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 
Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artınlması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının 

görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecek, kurum ve kuruluş-
lann politika oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artınlacak, insan kaynaklan geliş
tirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekil
de faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır. 

Bu amaca yönelik; Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi, Politika oluş
turma ve uygulama kapasitesinin artınlması, Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliştirilmesi, e-
Devlet uygulamalannın yaygmlaştınlması ve etkinleştirilmesi, adalet sisteminin iyileştirilmesi, 
güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi öngörülmektedir. 
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Komisyonumuzun 14.6.2006 tarihinde yaptığı 77 nci birleşiminde Dokuzuncu Kalkınma Planı 
(2007-2013) ile ilgili olarak Hükümet adına Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı AbdüUatif 
ŞENER tarafından yapılan sunuşta; 

- 2001-2005 dönemini kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 2005 yılı itibariyle 
sona erdiği, 2005 yılında yeni planın hazırlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik süreci çerçevesinde AB'nin yeni malî takvimi de dikkate 
alınarak bir yıl ertelendiği, böylece, 2006 yılının iki plan dönemi arasında bir geçiş yılı olarak kabul 
edildiği ve Dokuzuncu Kalkınma Planının 2007 yılında başlamasının kararlaştırıldığı, 

- 2007-2013 dönemini kapsayan plan taslağının Devlet Planlama Teşkilatının koordinatör
lüğünde yaklaşık bir yıldan beri, başta bakanlıklar olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları 
ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yoğun bir çalışma maratonu sonucunda 
tamamlandığı, 

- Yaklaşık bir yıl önce resmen başlatılan plan çalışmalarının katılımcı bir yaklaşımla yürütül
düğü, bu kapsamda, 57 adet Özel İhtisas Komisyonunun oluşturulduğu, Özel İhtisas Komisyon
larında toplam 2 252 kişinin görev aldığı, komisyonlara kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim 
ve sivil toplum örgütlerinden, akademik çevrelerden temsilcilerin katıldığı, Plan hazırlıklannda 
Özel İhtisas Komisyonu raporlarından, 2004 yılında İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi 
çalışmalarından ve kamu-özel kesim ile akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
temsilcileri ile yapılan istişare toplantılarından azamî ölçüde yararlanıldığı, 

-1982 Anayasasının 166 ncı maddesinde kalkınma planlarının yapılmasının devletin görevi olarak 
ifade edildiği ve kalkınma girişimlerinin bu planlara göre gerçekleştirileceğinin hükme bağlandığı, 

-Dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde değişimin ve dönüşümün planlanması gereğinin 
bir kez daha güçlü bir biçimde ortaya çıktığı, bu gelişmeler çerçevesinde, gelişmekte olan birçok ül
kede stratejik yaklaşımla plan hazırlama anlayışının öne çıktığı, Küreselleşmenin etkisiyle coğrafî 
sınırların etkisini kaybetmesi, yeni rekabetçi üstünlük alanlarının yaratılması, kalkınma planlarını, 
gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için değişen ekonomik ve sosyal koşullara paralel 
olarak, geçmişte olduğundan çok daha önemli bir araç haline getirdiği, 

- Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, Uzakdoğu ülkelerinde de artık kapsamlı ve detaylı 
planlama yerine politika planlamasının öne çıktığı, planların daha esnek, yol gösterici ve vizyon 
veren bir yapıda hazırlanmaya başladığının gözlemlendiği, 

- Planlama konusunda son dönemlerde dünyada öne çıkan bir başka olgunun da plan ve bütçe 
ilişkisinin güçlendirilmesi için yeni yöntemlerin kullanılması olduğu, başta Amerika Birleşik Dev
letleri olmak üzere OECD üyesi gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan birçok ülkede bu kapsamda 
kullanılan yöntemler arasında, çok yıllı bütçeleme ve kuruluş düzeyinde stratejik planlamanın yer 
aldığı, ülkemizde de 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyannca 2005 yılından 
itibaren bütçe sürecinde her yıl yenilenmek üzere 3 yıllık Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Malî 
Planın hazırlanmakta olduğu, aynı Kanun çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatının rehberliğinde 
8 pilot kuruluşta stratejik planlama çalışmaları ve bu plan döneminde tüm kuruluşların stratejik 
planlamaya geçmelerinin takvime bağlanmış bulunduğu, 

- Kalkınma planının Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar 
için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyacak temel strateji dokümanı 
olarak ele alındığı, Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimler kamunun ekonomideki rolünün 
yeniden tanımlanmasının bir sonucu olarak, Dokuzuncu Kalkınma Planıyla birlikte yeni bir plan-
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lama yaklaşımına geçildiği, makro dengeleri gözeterek sorunları önceliklendiren, temel amaç ve ön
celiklere yoğunlaşan, böylece öngörülebilirliği artıran, piyasaların daha etkin işleyişine imkân 
verecek kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran nitelikte bir planın tercih edildiği, yeni yak
laşım uyarınca, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğe zemin oluş
turulması amacıyla, planda etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verildiği, 

- Dokuzuncu Kalkınma Planının diğer bir özelliğinin, Planın Katılım Öncesi Ekonomik Prog
ram ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi, Avrupa Birliğine üyelik sürecinin gerektirdiği doküman
ların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar 
ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin de temel dayanağını oluşturması olduğu, Kalkınma 
Planının, farklı işlevlere sahip söz konusu dokümanların uyumlaştırılmasını sağlayarak tüm plan
lama çalışmalannı yönlendirici bir işlev üstleneceği, böylece, kuramlar arası ortak anlayış ve hedef 
birliği sağlayacak olan plan, yasal ve kurumsal değişimler ve plan-program-bütçe bağlantısının güç
lendirilmesi suretiyle ülke potansiyelinin üst düzeyde kullanılmasına zemin teşkil edeceği, 

- Dokuzuncu Kalkınma Planının vizyonunun, "İstikrar içerisinde büyüyen, gelirini daha adil 
paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, Avrupa Birliğine üyelik 
için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" olarak belirlendiği, bu vizyona ulaşılmasında, planın 
dayanağını oluşturacak temel ilkelerin belirlendiği, bunların ekonomik, sosyal ve kültürel alanların 
bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, 
katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetinin esas olması, politikaların oluşturulmasında 
kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılması, devletin ticarî mal ve hizmet 
üretiminden çekilerek; politika oluşturma, düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi 
olarak belirlendiği, 

- Plan vizyonu çerçevesinde, ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda 
sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla, temel sorun alanlarına odaklanan beş temel gelişme 
ekseninin belirlendiği, bunların rekabet gücünün artırılması; istihdamın artırılması; beşerî gelişme 
ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi; bölgesel gelişmenin sağlanması; kamu hizmetlerinde 
kalitenin ve etkinliğin artırılması eksenlerinden oluştuğu, 

- Sekizinci plan döneminin başında yaşanan finansal kriz sonrası Türkiye ekonomisinin önem
li bir dönüm noktasına geldiği, 2001 krizi sonrasında uygulamaya konulan istikrar tedbirleri ve 
yapısal reformlar ile ekonominin ciddî bir yapısal dönüşüm sürecine girdiği, 2002 yılından itibaren 
ekonomik büyüklüklerde kriz öncesine göre önemli ilerlemeler kaydedildiği, 2001 yılında yüzde 
7,5 oranında daralan ekonominin, 2002-2005 döneminde yıllık ortalama yüzde 7,4 oranında 
büyüdüğü, 2000 yılında 2 879 dolar olan kişi başına millî gelirin, 2005 yılında 5 000 dolan aştığı, 

- Uygulanan sıkı maliye politikası sonucu, kamu maliyesinde disiplinin sağlandığı, böylece, 
2000 yılında yüzde 11,8 oranında açık veren kamu finansman dengesinin giderek iyileştiği ve 2005 
yılında yüzde 0,1 fazla verdiği, 

- Siyasî istikrar, malî disiplin ve sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun kontrol altına alın
dığı ve uzun yıllar sonra ilk kez enflasyon oranının tek haneli rakamlara düştüğü, kriz sonrası, sür
dürülebilir büyüme ortamının yeniden tesis edilmesinin önünde ciddî sorun teşkil eden enflasyonun 
yüzde 8 seviyesine düşürülmesi, piyasalarda güven ortamının yeniden sağlanması ve Avrupa Bir
liğiyle olan ilişkilerin ivme kazanması sonucunda, özel kesim yatınmlannda ve doğrudan yabancı 
sermaye girişlerinde ciddî artışlar yaşandığı, 
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- Bankacılık ve finans sisteminde uygulanan reformlar sonucunda reel kesimin kredi imkân
larının genişlediği, kaynakların kamu açıklarının finansmanı yerine üretken alanlara yönelmeye 
başladığı, 

- Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisiyle daha fazla entegre olduğu ve dış ticaret hacminin 
önemli ölçüde arttığı, 2000 yılında 27,8 milyar dolar olan ihracatın, 2005 yılında 73,4 milyar dolara; 
54,5 milyar dolar olan ithalatın ise 116,5 milyar dolara yükseldiği, 

- İhracatın önemli ölçüde artmasına rağmen, YTL'nin değerlenmesi, özellikle Çin menşeli ucuz 
ürünlerin ithalatının artması, ihracattaki dönüşümün getirdiği ihracatın ithalata bağımlılığının art
ması ve petrol fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda dış ticaret dengesinde önemli açıkların oluş
tuğu, bunun sonucunda, 18,2 milyar dolar seviyesine yükselen turizm gelirlerindeki artışa rağmen, 
carî açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının giderek arttığı ve 2005 yılı sonu itibariyle yüzde 6,4'e 
ulaştığı, ancak, kısa vadeli sermaye girişinin yanı sıra özellikle doğrudan yabancı sermaye girişin
deki ve bankacılık dışı özel sektörün borçlanmasındaki artış sonucunda carî açığın finansmanının 
kalitesinde iyileşmelerin görülmeye başlandığı, nitekim, 2005 yılında carî açığın yüzde 42'sinin 
doğrudan yabancı yatırım ile finanse edildiği, 

- Ülkemizin istikrarlı bir şekilde büyüyebilmek için ihtiyaç duyduğu doğrudan yabancı ser
maye yatırımlarının makroekonomik istikrarın sağlanması ve Avrupa Birliğine üyelik yolunda iler
lemeler kaydedilmesiyle birlikte artmaya başladığı ve 2005 yılı itibariyle 9,7 milyar dolar olarak 
gerçekleştiği, 

- Son yıllarda yaşanan tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, ekonomide sağlanan iyileşmelerin 
istihdama sınırlı ve gecikmeli olarak yansıdığı, son 3 yılda sanayi ve hizmetler sektörlerinde önem
li ölçüde istihdam artışları sağlanmasına rağmen, 2001-2005 döneminde artan nüfus ve tarım sek
töründeki hızlı çözülmenin toplam istihdam artışını sınırlandırdığı, bu nedenle, Dokuzuncu Kalkın
ma Planı döneminde öncelikli sorunlardan birinin istihdamın artırılması olarak belirlendiği, 

- Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde gayri safı yurtiçi hasılanın yıllık ortalama yüzde 7 
oranında artmasının beklendiği, 2006 yılında yaklaşık 380 milyar dolar civarında gerçekleşmesi 
beklenen millî gelirin 2013 yılında yaklaşık 800 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiği, 2013 
yılında kişi başına gelirin 10 100 dolara, satın alma gücü paritesine göre ise 15 332 dolara ulaş
masının hedeflendiği, 2005 yılı itibariyle, satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirin AB-25 
ülkeleri ortalamasının yüzde 36'sı düzeyinde olan ülkemizin, 2013 yılında AB-25'in yüzde 55'i 
düzeyine çıkarak, AB'ye yakınsama konusunda önemli bir mesafe kaydetmiş olacağı, 

- Tarım sektörünün plan döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 oranında büyümesi ve katma 
değer içindeki payının 2013 itibariyle yüzde 7,8 seviyesine gerilemesinin beklendiği, sanayi ve hiz
metler sektörlerinde rekabet gücünün artırılması ve yüksek katma değer üreten bir yapıya geçişinin 
sağlanmasına yönelik uygulanacak politikalar neticesinde, sanayi sektörünün yıllık ortalama yüzde 
7,8 oranında büyümesinin ve dönem sonunda katma değer içindeki payının yüzde 27,2 seviyesine 
ulaşmasının beklendiği, plan döneminde hizmetler sektörünün de yıllık ortalama yüzde 7,3 
büyümesi ve 2013 yılında katma değerden yüzde 65 oranında pay almasının öngörüldüğü, 

- Plan döneminde kamu ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarının sırasıyla yıllık ortalama 
yüzde 9,4 ve yüzde 8,1 oranında artacağının tahmin edildiği, öncelikli sektörler arasında yer alan 
eğitim ve sağlık sektörlerinin kamu sabit sermaye yatırımları içindeki paylarının artırılacağı, 2006 
yılında yüzde 14 olması öngörülen eğitim yatırımlarının kamu sabit sermaye yatırımları içindeki 
payının, 2013 yılında yüzde 21,9 seviyesine yükseleceği, sağlık sektörünün kamu sabit sermaye 
yatırımları içindeki payının 2013 yılında yüzde 8,6'ya ulaşacağının tahmin edildiği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1214) 



- 1 1 -

- Tarım sektöründe sulama projelerinin hızlandırılarak mevcut stoğun azaltılacağı ve böylece 
sulanabilen arazi miktarının artırılacağı, ayrıca akılcı sulama yöntemleri kullanılarak, tarımda 
verimlilik artışının sağlanacağı, 

- Enerji sektöründe öngörülen serbestleşme politikalarına paralel olarak, kamu sektörünün 
enerji yatırımları içindeki payının tedricen azaltılacağı, ulaştırma sektörünün plan döneminde kamu 
yatırımlarından yıllık ortalama yüzde 26 oranında en yüksek payı almakla birlikte, büyük projelerin 
yıllar itibariyle tamamlanacak olması ve özel sektör katılımını özendirecek finansman modellerin
den yararlanılacak olunması nedeniyle, sektörün kamu yatırımları içindeki payının giderek 
azalacağı, 

- Kamu sektörünün üretim sektörleri içindeki payının giderek azalması sonucunda, madencilik 
ve imalat sanayi sektörlerindeki kamu yatırım paylarının azaltılacağı, buna karşılık, içme suyu, 
kentsel altyapı, çevre, adalet hizmetleri ve e-devlet yatırımları gibi kamu hizmetlerinde etkinliğin 
artırılmasına yönelik diğer kamu hizmet yatırımlarının payının artırılacağı, 

- Ekonomimizin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılmasına yönelik uygulanacak 
politikalar neticesinde, dış dengemizde de iyileşmelerin kaydedileceği, 2005 yılında 73,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşen ihracatın, Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 14,2 oranında artmasının 
ve 2013 yılında 210 milyar dolar seviyesine ulaşmasının hedeflendiği, ihracat artışının, plan dönemi 
için öngörülen büyüme performansının en önemli bileşenlerinden biri olacağı, hedeflenen yüksek 
büyümeye paralel olarak, ithalatın da yıllık ortalama yüzde 11 oranında artmasının ve 2013 yılında 
275 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği, böylece, plan dönemi sonunda dış ticaret hac
minin 470 milyar dolara yükseleceği, bu gelişmeler çerçevesinde, 2005 yılında yüzde 6,4 olarak 
gerçekleşen carî işlemler açığının gayri safı yurtiçi hasılaya oranının, 2013 yılında yüzde 3 
seviyesine gerileyeceğinin beklendiği, 

- 2005 yılında 18,2 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerinin plan döneminde yıllık 
ortalama 9,3 oranında artmasının ve dönem sonunda 36,4 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiği, 

- Yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik uygulanacak politikalar sonucunda, plan 
dönemi boyunca 12,1 milyar dolar civarında yıllık ortalama doğrudan yabancı sermaye girişinin 
beklendiği, 

- 2006 yılında yüzde 45,1 olması öngörülen genel devlet harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla 
içindeki payının 2013 yılında yüzde 36,1'e düşmesinin, genel devlet gelirlerinin gayri safi yurtiçi 
hasıla içindeki payının da plan dönemi sonunda yüzde 39,7 olarak gerçekleşmesinin beklendiği, 
böylece, faiz harcamalarındaki azalmanın etkisiyle genel devlet finansman dengesinin plan dönemi 
boyunca yıllık ortalama yüzde 1,6 oranında fazla vereceğinin tahmin edildiği, 

- 2005 yılında yüzde 7,7 oranında gerçekleşen enflasyonun, Merkez Bankasının uygulayacağı 
enflasyon hedeflemesi politikası çerçevesinde 2013 yılında yüzde 3 seviyesine düşürülmesinin bek
lendiği, para ve kur politikasına ilişkin olarak, dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edileceği, ay
rıca, plan döneminde enflasyonla uyumlu gelirler politikasının sürdürüleceği, 

- Tarım sektöründe örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapıya geçişin amaçlandığı, bu amaca 
yönelik olarak; tarımsal destek uygulamalarının verimlilik ve kaliteyi artırıcı unsurlarla çeşitlen
dirileceği, tarım bilgisi altyapısı ve kadastro çalışmalarının tamamlanacağı, arazi toplulaştırma ve 
sulama yatırımlarının yaygınlaştırılacağı, işletme ölçek büyüklüğünün artırılması ile modernizas
yonun destekleneceği, üretici birliklerinin güçlendirileceği, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güven
liği altyapısının geliştirileceği, hayvancılıkta ıslah ve hastalıklarla mücadele çalışmalarına devam 
edileceği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1214) 



— 12 — 

- Tarım sektöründe rekabet gücünün ve verimliliğin artırılmasını teminen, hububat üretiminde 
sertifikalı tohum kullanım oranının 2006 yılında yüzde 30'a, 2013 yılında ise yüzde 50 seviyesine 
çıkarılmasının hedeflendiği, organik tarım üretiminin giderek artacağı ve 2013 yılında toplam tarım 
alanlarının yüzde 3'üne ulaşacağı, 2006 yılında yüzde 28 olarak gerçekleşmesi beklenen hayvan
cılık üretiminin toplam tarım üretimi içindeki payının plan dönemi boyunca giderek artmasının ve 
2013 yılında yüzde 37'ye yükselmesinin öngörüldüğü, 

- Sanayi sektörünün rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacağı, bu amaçla; geleneksel 
sektörlerden yüksek katma değerli ürünlere geçilmesine, otomotiv, beyaz eşya, makine ve elek
tronik gibi orta ve ileri teknoloji sektörlerinde Türkiye'nin bir üretim merkezi olmasına, iş ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesine, yenilik/Ar-Ge destekleri ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesine, 
marka-tasanm, KOBİ ve girişimcilik destekleri sağlanmasına ve nitelikli ara eleman ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik politikaların uygulanacağı, 

- Enerji sektöründe temel amacın, enerjinin sürekli, güvenli ve asgarî maliyetle temin edilmesi 
olduğu, arz güvenliğinin sağlanması ve ithal kaynak bağımlılığının asgarî düzeyde tutulmasına 
yönelik politikalar olarak, elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmelerinin yapılmasının ve rekabetçi 
bir serbest piyasanın oluşumunun tamamlanmasının, enerji kaynakları ve orijin ülke bazında den
geli bir çeşitlendirmenin sağlanmasının, nükleer dahil yeni üretim yatırımlarına başlanmasının, 
enerji ticaretinde transit ülke konumunun geliştirilmesinin, petrol ve doğalgazda yeterli 
depolamanın sağlanmasının öngörüldüğü, 

- Ulaştırma sektöründe, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak hızlı ve güvenli bir 
ulaştırma altyapısının oluşturulmasının temel amaç olduğu, bu amaca yönelik yük taşımalarının 
demiryollarına kaydırılacağı, trafik güvenliğinin artırılacağı, Avrupa Birliğinin Kafkas ülkeleri, Or
ta Asya ve Ortadoğu ile bağlantılarını Türkiye üzerinden sağlayacak projelerin gerçekleştirileceği, 
ana karayolu güzergâhlarının BSK kaplamalı hale getirileceği, Ankara merkezli çekirdek ağ üzerin
de hızlı tren ile yolcu taşımacılığına başlanacağı ve tamamlanacağı, 

- 2006 yılı için yaklaşık 9 400 kilometre olarak hedeflenen bölünmüş karayolu uzunluğu ile 7 500 
kilometre olarak hedeflenen BSK kaplamalı devlet ve il yolu uzunluğunun, 2013 yılında sırasıyla 
yaklaşık 15 000 kilometre ve 14 500 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiği, 

- Demiryolu taşımacılığında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının taşıma tekeline son 
verilmesi sonucu özel sektör trenlerinin çalışmaya başlaması ile plan döneminde yurtiçi demiryolu 
yük taşımalarında yıllık ortalama yüzde 12 oranında artışın öngörüldüğü, uluslararası demiryolu 
taşımalarında 2000-2005 döneminde yaşanan yüksek artışın devam edeceği ve plan döneminde yıl
lık ortalama yüzde 25 oranında artış sağlanacağının tahmin edildiği, 

- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik, sektörde rekabetin artırılması, 
alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuyla bilgiye hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın 
erişim sağlanmasının temel amaç olduğu, ekonomide verimliliği artırmak üzere, işletmelerde bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımının sağlanma amacına yönelik altyapı ve hizmetlerde 
rekabetçi bir piyasanın tesisi suretiyle BİT altyapısının geliştirilmesinin, vergi yükünün tedricen 
azaltılmasının, genişbant internet altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasının, bilişim 
vadisinin kurulmasının öngörüldüğü, 

ifade edilmiştir. 
Dokuzuncu Kalkınma Planı, 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereği üyelere inceleme için 

verilen süreyi takiben, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda 20.6.2006 tarihinde görüşül
meye başlanmıştır. 
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Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
- Dokuzuncu kalkınma planının stratejik plan anlayışına uygun olarak hazırlandığı, Planda sek-

törel bataş açısı yerine konu odaklı bir bakış açısının hakim olduğu, ayrıca daha genel hedefler 
konularak hedeflerin takibinin kolaylaştırıldığı, hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda bir izleme ve 
takip mekanizması öngörüldüğü, planın bütününde AB'ye üyelik hedefine uygun hedefler konulduğu, 
planın insan odaklı ve katılımcı bir anlayışla hazırlandığı, planın bu özelliklerinin olumlu karşılandığı, 

- Plan gerçekleşmelerinin izlenmesine yönelik Komite oluşturulmasının önemli bir gelişme ol
duğu, Komitenin Plan dönemi içinde hedefler ile gerçekleşmeler arasındaki sapmaların neden
lerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda ciddi katkılar sunabileceği, 

- Planın hazırlanmasındaki anlayışın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
var olan anlayışı yansıttığı, bu anlayışa uygun olarak hazırlanan planın iç tutarlılığının değerlen
dirilmesinin önemli olduğu, 

- Hükümetin uyguladığı politikalar sonucunda ekonominin son yıllarda istikrarlı bir şekilde 
büyüdüğü, bu büyüme eğiliminin önümüzdeki yıllarda da süreceği, 

- Tanmda çalışan nüfusun azaltılması yönündeki hedeflerin olumlu karşılandığı, dünyadaki 
gelişmelerin de bu yönde olduğu, 

- İşsizlik rakamlanndaki artışın esas itibariyle tanm kesiminden aynlan işgücünden kaynaklan
dığı, aynca işgücüne katılım oranının da oldukça yüksek olduğu, öte yandan her yıl sağlanan ilave 
istihdamın da makul seviyelerde bulunduğu, Türkiye'de her yıl işgücüne 500 binin üzerinde katılım 
olduğu, buna ilaveten 2 milyon 600 bin civannda stok işsiz bulunduğu, her yıl 600 bin civannda is
tihdam yaratılmasıyla işsizliğin orta vadede makul seviyelere çekilebileceği, 

- İşsizliğin Türkiye'nin uzun yıllardan beri süregelen sorunu olduğu, özellikle son yıllarda 
yaşanan eğilim göz önüne alındığında Planda işsizlik konusunda tutarlı ve gerçekçi bir anlayışın 
yansıtıldığı, 

- Tanmla uğraşan kesimin desteklenmesi için halihazırda Kırsal Kalkınma Kurumu adı altında 
bir kurumun kurulmasına yönelik çalışmalann devam ettiği, kurumun görevleri arasında; tanmda 
profesyonelleşme, ürünlerin markalaştınlması ve büyük şehirlere olan göçlerin önlenmesine 
yönelik politikalann oluşturulması gibi görevlerin yer aldığı, 

- Adil gelir dağılımının sağlanması ve Avrupa Birliğine uyumun kolaylaştınlmasmm Planın 
temel ilkeleri arasında yer aldığı; Türkiye'nin Planda sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bütünlük 
içinde ele alındığı, kalkınma alanında bütüncül bir anlayışın son yıllarda dünya konjonktüründe 
yaşanan gelişmelere paralel olduğu, 

- Yabancı yatırımlann ülkemize çekilebilmesi için Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
adı altında bir kurumun kurulduğu, özel sektör yaunmlannın da desteklenmesi için çalışmalann 
devam ettiği, 

- Alternatif enerji kaynaklannın kullanıma açılmasının gerektiği, enerji kullanımında dışa 
bağımlılığın azaltılması amacıyla nükleer santrallerin kurulmasının yararlı olacağı, 

-Yeni planlama stratejisinin üretimin artınlmasına yönelik gerekli düzenlemeleri belirlemeye 
imkân tanıdığı, Dokuzuncu Kalkınma Planında da bu imkândan yararlanılması gerektiği, 

- Planda öngörülen hedeflerin iddialı olduğu şeklindeki eleştirilere katılmanın mümkün ol
madığı, aksine daha yüksek hedeflerin konulması gerektiği, 

- Hedeflerin yüksek tespit edilmesinin Türkiye için yararlı olacağı; ancak uygulamada plan-
lann tarafsız ve nesnel bir şekilde bilimsel olarak hazırlanması gerektiği, 
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Diğer ülkeler karşısında Türkiye'nin durumunun ne olacağı konusunda Planda bir varsayımın 
bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğu, böyle bir öngörünün bulunmasının kıyaslamayı ve 
plan hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının ve hedeflerin gerçekçi olup olmadığının değerlendiril
mesine katkıda bulunacağı, 

- Kalkınma planının yedi yıllık bir süreyi kapsayacağı, bu süre içerisinde plan uygulamasında 
yavaşlama olmaması için yıllık programlar çerçevesinde düzenlemeler yapılmasının bir gereklilik 
olduğu, 

- 7 yıllık bir dönemi kapsayan planın hangi aşamalarla gerçekleştirileceğine ilişkin bir açıklığın 
bulunmadığı, yıllık programların hazırlanıp hazırlanmayacağının anlaşılmadığı, oysa yıllık prog
ramların plan hedeflerinin takibi açısından son derece önemli olduğu, ayrıca, yıllık programların 
kaldırılması halinde Devlet Planlama Teşkilatının atalete sürüklenebileceği, 

- Planda finansman kaynaklarına yer verilmediği, hedeflerin fazlasıyla iddialı bulunduğu, 
Planın konu odaklı bir yaklaşımla ele alındığı, ancak sorumluluğun açıkça düzenlenmediği, 

- Ele alınan konular ve hedefler konusunda da Planın önemli eksiklikleri bulunduğu, örneğin 
gençliğin sorunlarının çözümüne yönelik hedeflere Planda yer verilmediği, tarım kesiminde 
nüfusun azalmasının hedeflendiği, ancak bu nüfusun hangi sektörlere kanalize edileceğinin ön
görülmediği, kentsel dönüşüm, deprem, orman köylerinin sorunları gibi toplumsal hayatta önem arz 
eden konuların yeterince ele alınmadığı, 

- Planda tümüyle rekabete odaklanıldığı, konulara ağırlıklı olarak rekabet açısından yaklaşıl
dığı, öyle ki rekabetin planın önüne geçtiğinin söylenebileceği, bu durumun olumlu karşılanmadığı, 

- Planda öngörülen izleme ve değerlendirme mekanizmasının etkin olamayacağı, oluşturulması 
öngörülen Komitenin yılda bir defa toplanmak yerine daha sık aralıklarla toplanmasının sağlanması 
gerektiği, 

- Kalkınma Planlanndaki hedeflerin bu güne kadar tam olarak gerçekleştirilemediği, hedeflerin 
sürekli olarak aşağıya doğru revize edildiği, 

- Son dönemde, planlama alanında terminoloji kargaşasının yaşandığı, kamu idarelerinin hazır
layacağı stratejik planlar, orta vadeli programlar, yıllık programlar ile kalkınma planlan arasında eş
güdümün nasıl sağlanacağı konusunda bir açıklığın bulunmadığı, 

- Özellikle son bir aylık zamanda yaşanan gelişmelerin plana dahil edilmediği, mak-
roekonomik değerlendirmelerin tam yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için bu verilerin de 
plana dahil edilmesi gerektiği, bunun yanı sıra planın Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer 
alan cari açığa ve işsizliğe çözüm getirmediği, 

- Planın öngörülerinin temelde son üç yıldır dış piyasalarda yaşanan elverişli koşullara, küresel 
likidite bolluğuna ve değerli TL ve diğer olumlu koşullara dayandırıldığı, oysa bu durumun uzun 
süre bu şekilde devam etmeyeceği, 

- Planda gerçekleşmesi öngörülen düzenlemelerin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler 
olduğu; ancak planın 7 yıllık bir süreyi kapsıyor olmasının küresel ekonomide yaşanması muhtemel 
değişiklikleri de göz önünde tutmayı gerekli kıldığı, planda bu tarz bir değerlendirme yapılmadığı, 

- Cari işlemler açığının mutlaka makul bir düzeye çekilmesi gerektiği, millî gelirin yüzde 6'sı 
oranında cari açıkla ihracatın artınlamayacağı, yerli sanayinin de geliştirilemeyeceği, 

- Sağlık harcamalarındaki artıştan dolayı sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının 
kapatılamadığı, buna rağmen Hükümetin sağlıkta dönüşüm projesiyle sağlık harcamalarını artırdığı, 
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- Borç stokunun son yıllarda arttığı, bu kısır döngüden kurtulmak için makroekonomik göster
gelerde istikrar sağlanması gerektiği, son aylarda yaşanan gelişmelerin bunun tam tersi bir durumu 
yansıttığı, 

- Faiz dışındaki kamu harcamalarında 2000 yılından bu yana azalış olmadığı, bu nedenle kamu 
harcamalarının gayri safi millî hasılaya oranının azalacağı öngörüsünün gerçekçi olmadığı, 

- Vergiye ilişkin öngörülere önceki planlarda da yer verildiği, ancak uygulamanın bir türlü tat
minkar düzeye çıkanlamadığı, 

- Vergide gönüllü uyumun iddialı bir hedef olduğu, verginin zoralım niteliğinde olduğu, bu 
nedenle gönüllülüğün söz konusu olamayacağı, 

- Planın faktör verimliliğine ilişkin öngörülerinin gerçekçi bulunmadığı, rakamların 2001 yılın
dan sonra dış piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerin devam edeceği varsayımına dayandırıl
masının uygun olmadığı, 

- Planda istihdam, işsizlik ve yoksulluğun bir arada ele alınmadığı, nitekim gelir dağılımının 
düzeltilmesine ilişkin bir öngörüye yer verilmediği, tarım kesiminden ayrılan işgücünün tanm dışı 
alanlara kaydırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gerektiği, 

- Tarımsal istihdam azalmasının ancak sanayinin önemli gelişmeler sağlayacağı bir durumda 
olumlu karşılanabileceği, aksi takdirde tarımsal istihdam azalmasının işsizlik oranlarının yüksel
mesine yol açacağı, bunun yanı sıra sadece işgücü verimliliği üzerinden işsizlik oranlarının 
düşünülemeyeceği, doğrudan yabancı yatırımları çekebilecek işgücü dışında avantajlar sunul
madığı, işgücü üzerine yüklenen maliyetlerin yüksek düzeyde bulunduğu, 

- Planda tarımsal nüfusun kentsel nüfusa dönüşeceğinin öngörüldüğü, bu dönüşüm sırasında 
tarımsal nüfusun nereye yönlendirileceğinin planda belirtilmediği, bu durumun planda gözetilen 
bütünlük anlayışına uymadığı; ayrıca orman köylülerinin sorunlarının tanm sektörü içinde ele alın
masının uygun bir yöntem olmadığı, geçimlik üretimin dışında önemli ölçüde bir tarımsal faaliyet 
yürütülmediği, 

- Planda, izlenen özelleştirme politikalan sonucunda tütün, alkol, şeker ve çay sektöründen 
kamunun çekilmesinin öngörüldüğü, bu durumun ülke ekonomisine ve özellikle desteklenmesi 
gereken üreticilere zarar vereceği, 

- Devlet Su İşlerinin çeşitli fonksiyonlannın sulama birliklerine devredilmesinin ve Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasının kırsal kalkınma açısından olumsuz sonuçlara yol 
açacağı, 

- Planda hayvancılık sektörünün etraflıca düzenlenmediği, bu konuda özellikle 1980'li yıllarda 
büyük çaplı yatınmlann yapıldığı, bu sebeple hayvancılık sektörüne gereken önemin verilmesi 
gerektiği, tavukçuluk ve ancılık alanında sözleşmeli çiftçilik yapan köylülerin durumunda büyük 
bir gerilemenin söz konusu olduğu, 

- Planda kişi başına düşen gelir 10. 000 Dolar olarak öngörülürken, emekliler için herhangi bir 
düzenleme yapılmamasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığı, 

- Planda yer alan ve enerji sektöründe kamu kesiminin varlığını azaltmayı öngören anlayışın 
uygulamada sorunlar yaratacağı; aksine enerji sektörü ile eğitim ve sağlık sektöründe de kamu 
kesiminin görev ve yetkilerinin artınlması gerektiği, 

- Büyüme oranının son yıllarda artış eğilimine girdiği; ancak büyüme oranlannda artış yaşanır
ken kamu yatırımlannın azaltılmasının özel sektör yatınmlannda yaşanan artışla açıklanamayacağı, 
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- Kamu sabit sermaye yatırımlarında ciddi bir azalmanın söz konusu olduğu, bu durumda mil
lî geliri artırmanın mümkün olamayacağı, büyüme artarken kamu yatırımlarının azaltıldığı, kamu 
yatırımıyla özel sektör yatırımının farklı özellikler taşıdığı, planın kamu için bağlayıcı olduğu, plan
da yer verilen yatırımların yapılmak zorunda olduğu, oysa özel sektörün böyle bir zorunluluğunun 
bulunmadığı, 

- Planda kamu yatırımlarının eğitim ve sağlık alanına yönlendirileceğinin belirtildiği; ancak 
geçmişte yapılan revizyon ve Hükümetin izlediği politikalarla eğitimin özelleştirilmesi politikasının 
izlendiği, bu durumun uygulamayla Plan arasında bir çelişki yarattığı, 

- Elektrik girdisinin uygulanan politikalar sonucunda sanayi için oldukça pahalı bir hale gel
diği, Türkiye'nin diğer ülkeler arasında en pahalı elektriği kullanan üçüncü ülke konumunda olduğu, 
bu nedenle ucuz elektrik sağlayacak politikaların geliştirilmesinin zorunlu olduğu, 

- Nükleer enerjiye önem verilmesi gerektiği, aksi takdirde yüksek maliyetle enerji kullanıl
maya devam edileceği, zira nükleer santrallerde elektriğin 3-4 cente mal edildiği, oysa Türkiye'de 
7-8 cent maliyetle elektrik üretildiği, 

- İletişim, elektronik, elektromekanik, bilgisayar ve uzay teknolojilerinin yakın gelecekte daha 
önemli hale geleceği, bu nedenle Türkiye'nin bu alanlarda toptan bir kalkınma gerçekleştirmesi 
gerektiği, 

- Kentsel nüfusun artacağı öngörülmesine rağmen Planda kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili 
herhangi bir öngörünün olmadığı, kentsel dönüşüme ilişkin hedeflerin de belirlenmesinde yarar 
bulunduğu, 

- e-devlet konusunda, yurttaşın e-devlete erişiminin kolaylaştınlmasının bir amaç olarak Plana 
konulması gerektiği, 

- Deniz taşımacılığına ilişkin hedeflerin yeterli bulunmadığı, aynı şekilde tersaneciliğe de daha 
fazla önem verilmesi gerektiği, yük ve yolcu taşımacılığında deniz yoluna ve demir yoluna ağırlık 
verilerek karayolu taşımacılığının payının azaltılması gerektiği, karayollarının standartlarının yük
seltilmesinin de bir başka önemli sorun olduğu, 

- Çevrenin korunmasına özel önem verilmesi gerektiği, özellikle denizlerin sürdürülebilir bir 
ekonomik kaynak olarak muhafazasının büyük önem taşıdığı, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda; 

- Dokuzuncu Kalkınma Planının özel ihtisas komisyonları tarafından düzenlenen 57 adet 
rapora dayanılarak hazırlandığı, Yüksek Planlama Kurulunun Plan taslağı üzerinde uygun gördüğü 
değişiklikleri yapmasının olağan olduğu, DPT tarafından hazırlanan alternatiflerin Kurulda tar
tışılarak Plana son şeklinin verildiği, 

- Planın makul ve gerçekleştirilebilir hedefler öngördüğü, titizlikle uygulanması halinde Plan 
hedeflerinin rahatlıkla tutturulabileceği, Planın esas itibariyle 2001-2023 dönemine ilişkin uzun 
vadeli strateji temelinde hazırlandığı, 

- Plan ve planlama anlayışının zaman içinde sürekli olarak değiştiği, bu bakımdan planlamanın 
belli bir ideolojik yaklaşımla özdeşleştirilemeyeceği, dönemlere göre planın hazırlanma usulünün 
ve içeriğinin değişebileceği, Dokuzuncu Kalkınma Planının da yeni bir yaklaşımla ele alındığı, 

- Plan hazırlanırken küresel gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu, uluslararası alanda 
rekabetin giderek arttığı, bu nedenle Planda rekabet üzerinde önemle durulduğu, öte yandan Planın 
insan merkezli bir bakış açısının ürünü olduğu, aynca, Planın hazırlanması sırasında AB'ye üyelik 
hedefinin sürekli olarak göz önünde bulundurulduğu, nitekim Planın AB'nin mali dönemine uygun 
olarak yedi yıllığına hazırlandığı, 
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- Planın izleme ve değerlendirmesinin yalnızca kurulması öngörülen Komite tarafından yapıl
mayacağı, Planın gerçekleştirilmesi amacıyla yıllık izleme raporlarının hazırlanacağı, ayrıca ihtiyaç 
duyulduğunda alt komitelerin kurulacağı, 

- Plan dönemi sonuna ilişkin olarak konulan kişi başına 10.000 Dolar millî gelir hedefinin 
gayet makul bir hedef olduğu, Avrupa Birliğinin hesaplama yöntemiyle hesaplandığı takdirde Tür
kiye'de kişi başına gelirin açıklanandan daha fazla olacağı, 

- Plan döneminde ekonomide katma değeri yüksek alanlara odaklanılacağı, hizmet sektöründe 
yeni alanların geliştirilmesine çalışılacağı, 

- Planın toplam faktör verimliliğine ilişkin öngörülerine yöneltilen eleştirilerin haklı olmadığı, 
esasen gelişmiş ülkelerde dengeli bir büyümenin gerçekleştirildiği, bu nedenle faktör verimliliğin-
deki artışın düşük olduğu, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde yeterince gelişmemiş sektörlere 
yapılan yatırımlar nedeniyle faktör verimliliğinin yüksek hızlarda arttığı, 

- Yabancı sermaye girişine ilişkin öngörülere ve cari açığın finansmanına ilişkin eleştirilerin 
yerinde olmadığı, son yıllarda gerçekleştirilen reformlar sonucunda yabancı sermaye girişinde 
önemli bir artışın sağlandığı, bu gelişmenin Plan döneminde de sürmesinin beklendiği, 

- Türkiye'de esas itibariyle ara mal girdisine dayanan bir sanayi yapılanmasının bulunduğu, 
Planda sanayideki bu yapılanmanın değiştirilmesine yönelik hedeflere de yer verildiği, 
ekonomideki büyüme nedeniyle ara mallan ithalatındaki artışın cari açığın başlıca nedenlerinden 
birisi olduğu, yatırım mallan ithalatındaki artışın cari açıktaki artışın bir diğer önemli nedenini oluş
turduğu, son olarak 2005 yılında 21 milyar Dolar civannda enerji ithal edildiği, bunun 7 milyar 
Dolamım petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı, 

- Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirlenen hedeflere rağmen işsizliğe ilişkin sorun-
lann devam ettiği, tanm dışı sektörlerde önemli ölçüde istihdam artışı yaşanırken tanm kesiminde 
önemli oranda istihdam azalışının gerçekleştiği, aynca, işgücü arzında önemli artışlann söz konusu 
olduğu, nitekim 2000- 2005 döneminde işgücü arzının yıllık yüzde 6 oranında arttığı, 

- İşgücü piyasasında yaşanan yapısal dönüşümün Dokuzuncu Plan döneminde de süreceği, iş
gücüne katılma oranının Plan döneminde 2,1 puan artacağının varsayıldığı, 2013 yılında işsizlik 
oranının yüzde 7.7'ye düşürülmesinin hedeflendiği, tarım kesimindeki istihdam azalışının sanayi ve 
hizmet sektörlerinde sağlanacak istihdam artışı ile telafi edileceği, 

- Gelir dağılımında az da olsa düzelme görüldüğü, gerek yüzde yirmilik, gerekse yüzde onluk 
dilimler itibariyle yapılan hesaplamalara göre en yüksek gelir diliminin millî gelirden aldığı pay 
azalırken en düşük gelir diliminin aldığı payın artmakta olduğu, 

- Plan döneminde kamu gelir ve giderlerinin millî gelire oranının azaltılmasının hedeflendiği, 
sosyal güvenlik reformu sonucunda prim tahsilatının artmasının beklendiği, böylece sosyal güven
lik kurumlarının açıklannm azaltılacağı, 

- Faiz harcamalannda önemli bir azalışın öngörüldüğü, dolayısıyla kamu harcamalannda da bir 
azalışın hedeflendiği, aynca, kamu harcamalan içerisinde KİT'lere yapılan transferlerin önemli bir 
yer tuttuğu, özelleştirmenin hızlanmasıyla birlikte bu transferlerin de azalacağı, 

- Tanma sağlanan desteğin yalnızca AB fonlanndan ibaret olmadığı, ucuz kredi ve benzeri des
teklerin de göz önüne alınması gerektiği, esasen Türkiye'de tanma sağlanan desteğin azımsan-
mayacak miktarlarda olduğu, 

ifade edilmiştir. 
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Plan üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip, değişiklik önergelerinin değerlendirilmesine 
geçilmiştir. IX. Kalkınma Planı üzerinde verilen 11 adet değişiklik önergesinden, 3067 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendine göre Planın bütünlüğünü bozmayacağı Hükümet tarafından 
belirtilen 1 adet değişiklik önergesi Komisyonumuzca önce oylanarak kabul edilmiştir. Daha sonra 
oylanan diğer 10 önerge ise Komisyonumuzca kabul edilmemiştir. 

Komisyonumuzda kabul edilen önerge ile; Plan Taslağının 60 inci sayfasında yer alan ve ulaş
tırma hedeflerini gösteren Tablo 6.6'nm ilk satırının, ülkemizin demiryolu ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak yeni demiryolu yapım hedefinin 741 km'den 938 km'ye çıkarılması ve buna ilaveten 
1000 km'lik demiryolunun yenilenmesini teminen değiştirilmiştir. 

Önergelerin oylanmasından sonra Dokuzuncu Kalkınma Planı, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzda yapılan değişiklikler ile Plan metninde yer alan maddi hataların gideril

mesine ilişkin cetveller ekte sunulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
EK 1: Plan ve Bütçe Komisyonunda Yapılan Değişiklikler 
EK 2: IX. Kalkınma Planı Metnine İlişkin Düzeltmeler 

Başkan 
Sait Açba 

Afyonkarahisar 
Kâtip 

Mehmet Sekmen 
İstanbul 

Üye 
M. Mesut Özakcan 

Aydın 
(Ayrışık oy yazımız ektedir) 

Üye 
Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 
A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Başkanvekili 
M. A itan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar 

Üye 
A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Muhsin Koçyiğit 

Diyarbakır 
(Karşı oy ektedir) 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 
Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Sözcü 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mehmet Zekai Özcan 
Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 
Selami Yiğit 

Kars 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
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Üye 
Mikail Arslan 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Fehmi Kinay 
Kütahya 

Üye 
9. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 

Uye 
Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 
Üye 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

(Ayrışık oy yazım ektedir) 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Üye 
Sabahattin Cevheri 

Şanlıurfa 

Üye 

Uye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(Karşı oy yazısı ektedir) 
Üye 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 
Üye 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

M. Ergun Dağcıoğlu M. Akif Hamzaçebi 
Tokat Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞIK OY 
1. Sekizinci plan uygulamaya konduktan sonra yaşanan 2001 krizi ile önemli ölçüde uy

gulanabilir olma şansını kaybetmişti. Bu dönem ulusal kalkınma planı yerine IMF ile yürütülen is
tikrar programlan çerçevesinde öngörülen makro mali politikalar ve taahhütler çerçevesinde geçiril
miştir. AKP hükümetleri plan ve planlı ekonomi konusunda gerçekten samimi olsaydı iktidarda ol
dukları dönemin başında hükümet programlarında öngörüldüğü şekilde yeni bir ekonomik ve sos
yal program söyleminden hareketle planı revize eder ve uygulanabilir hale getirirdi. Yine bu dönem
de oldukça iddialı olarak hazırlanan ve sunulan Acil Eylem Planı da daha üzerinden bir yıl geç
meden rafa kaldırılan bir belge niteliğine dönüşmezdi. 

2. Plan, geçmişten farklı olarak bütünsel bir ekonomik ve sosyal plan yerine bir hükümet prog
ramı olma özelliğini taşımaktadır. Plan bu anlamda son iki aydır kriz benzeri bir noktayı ekonomiyi 
çeken mevcut ekonomik dengeleri sürdürülebilir kabul etmiştir. Böyle bir kabul, daha plan uy
gulamaya girmeden dayandığı varsayımların geçerliliğini yitirmesi nedeniyle uygulanabilir olmak
tan çıkarmaktadır. Bu ise planlı kalkınmaya ve gelişmeye dayanan bir ekonomik ve sosyal program 
yerine günlük ve uluslararası kuruluşlarla şekillendirilen kısmi makro programların gelecekte de 
uygulanması sonucunu doğuracaktır. Bunun getireceği risklerin başında, planının ekonomik, sosyal, 
uluslararası ilişkiler ve kültür bağlamında ortaya koyduğu bütünsel yaklaşımın yerini ekonomiye 
özellikle finansmana odaklı kısmi bir planın almasıdır. 

3. Türkiye köklü bir değişim sürecinden geçmektedir. Küreselleşme, AB'ye uyum süreci ve iç
sel yapıda meydana gelen değişimler, genel anlamda planlama felsefesini, özelde de stratejik plan
lan ve kalkınma planlannı önemli kılmaktadır. Özel kesim için yönlendirici, kamu kesimi için bağ
layıcı, sektörel ve bölgesel bağlantılan işlevsel bir şekilde oluşturulmuş ve demokratik katılıma açık 
planlama süreci bu açıdan önem taşımaktadır. Bununla birlikte 9. Kalkınma Planının bu gereksinim
lere karşılık vermediği görülmektedir. Bu nedenle ülkenin gerçekleriyle uyumlu, kalkınma hedef ve 
politikalanyla donatılmış, istihdam ve işsizlik sorunlarını gideren, yoksulluk, kır-kent ve böl-
gelerarası gelişmişlik farklılıklanna kalıcı ve gerçekçi çözümler üreten yeni bir kalkınma planına 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

4. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde düşük yatınm ve artan işsizlik sorunları, gelir dağılımı 
dengesizlikleri, kronik bölgelerarası ve kır-kent dengesizlikleri, tarımda çözülme ve kontrolsüz göç, 
artan kırsal ve kentsel yoksulluk, suç oranlarının ve toplumsal uyum sorunlannın artması ülkemizin 
geleceği ve toplumsal bütünlüğümüz açısından önemli sorun alanlan arasında yer almıştır. Ne var 
ki, bu tür sorunlara 9'uncu Kalkınma Planının yapısal, gerçekçi ve samimi olmaktan uzak, palyatif 
çözümlerle yaklaştığı görülmektedir. Böylesi bir yaklaşım ise mevcut sorunlann yeni plan 
döneminde katlanarak artacağının sinyallerini vermektedir. 

5. Dokuzuncu kalkınma planı bir ülkenin kalkınma planı gibi değil, kurumsal düzeyde hazır
lanan stratejik plan formatma uygun şekilde hazırlanmış izlenimi vermektedir. Geçmişten farklı yeni 
bir şey yapma çabası olumlu gibi görünmekle birlikte önemli olan stratejik plan formatmın gerektir
diği şekilde planın önceliklerinin ve politikalannın bir içsel tutarlılık ve kaynak sının çerçevesinde 
açıkça ortaya konmasıdır. Bu anlamda plan tasansı aslında her şeyin söylendiği, kimi yerde özellik
le yatınmlardaki tercihlerle birlikte kaynakta aktanlacağının iddia edildiği ama bir kaynak perspek
tifine dayanmayan metne dönüşmüştür. Örneğin gelir dağılımı ve yoksulluk, eğitim konusunda çok 
şey söylenmekle birlikte önerilen politikalann nasıl bir maliyet yapısı ile önceliklendirildiği planda 
yer almamaktadır. Dolayısı ile söylenen politikalar uygulanabilir olmaktan çıkmaktadır. 
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6. Plan öncesi gelişmelerin değerlendirildiği bölüm oldukça basit ve esas olarak rakamsal geliş
melerin verildiği bir bölüm olarak hazırlanmıştır. Halbuki burada önceki dönemde uygulanan temel 
politikalar, bu politikalardan ortaya çıkan sapmalar ve bunun yol açtığı sonuçların değerlendirilmesi 
beklenirdi. Bu duruma en iyi örnek ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesi hedeflerinde yaşanan 
ortalama yüzde 100'ün üzerindeki sapma, bu sapmalara yol açan gelişmeler gibi noktalara hiç giril
memiş, sadece parti programı gibi olumsuzluk içinde yaşanan bazı olumlu gibi görünen gelişmelere 
değinilmiştir. 

7. Bu anlamda, planın metninin yüzde 40'ı plan öncesi dönemin değerlendirmesi şeklindedir. 
Önceki planda bu bölüm plan öncesi ekonomik ve sosyal sektörlerdeki gelişmeler başlığında birden 
fazla kitap şeklinde destek dokümanı olarak hazırlanmış ve planın içinde yer almamıştır. Normal 
koşullarda da plan içinde bu bölümün ayrı şekilde ve bu ayrıntıda yer almaması gerekmektedir. Bu 
bölümün daha ayrıntılı bir şekilde geçmiş plan örneklerinde olduğu gibi plan çalışmalarını destek
leyen dokümanlar olarak hazırlanmış olması gerekmekteydi. Önceki planda sekizinci bölüm olan 
sosyal ve ekonomik sektörlerle ilgili gelişme ve hedef ve politikalar başlığı altında sektörlerle ilgili 
mevcut durum alt başlığında kısaca plan öncesi dönemin ele alındığı görülmektedir. 

8. Plan metni içsel tutarsızlığı yanında uygulanan kur politikasıyla birlikte ne şekilde 
çözüleceği belli olmayan ödemeler dengesi sorunu ile birlikte ekonomi uluslararası piyasaların dal
galanmasına açık bırakılan bir ekonomik yapıyı da öngörmektedir. 

9. 2 Haziran 2006 tarihinde YPK'ya sunulan ilk taslakta ekonominin 2007-2013 arasında yüz
de 6,5 olarak öngörülen ortalama büyüme oranı sonraki hafta yapılan revizyonla yüzde 7'ye çıkarıl
mıştır. Buna göre plan döneminde ekonominin ortalama yüzde 7 oranında büyümesi hedeflenmek
tedir. Bu düzeyde bir büyümenin sağlanmasına yönelik olarak kullanılan varsayımlar gerçekçi 
görülmemektedir. 

10. GSYİH büyümesindeki bu artış gerek ilk taslak planın modelinde gerekse revize edilen 
planın modelinde esas olarak toplam faktör verimliliğindeki artışa bağlanmıştır. Toplam faktör 
verimliliğinin (TFV) artışı plan dönemi boyunca ortalama yüzde 2,3 gibi oldukça yüksek bir oran
da varsayılmıştır. Plan öncesinde uygulanan ve sonuç getiren politikalar içinde faktör verimliliğinin 
bu düzeyde artışını açıklayacak herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. Verimliliğin kriz sonrası 
olağanüstü dönemler dışında diğer dönemlerde artışı uzun dönemli eğitim, ar-ge gibi konularda sağ
lanacak gelişmelere bağlı görülmektedir. Bugün bu düzeyde orana sadece İskandinav ülkeleri sahip
tir. Bir çok gelişmiş ülkenin oranı bizim planda öngördüğümüz oranın neredeyse 1 puan altındadır. 
Bu oran Finlandiya'da yüzde 3,2, İsveç'te yüzde 2,3, Almanya'da yüzde 1,1, Amerika'da yüzde 1,5, 
İtalya'da yüzde 0,6'dır. 

11. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir noktada, son 3 yıldır toplam faktör verimliliğin
de yaşanan artışa bir çok araştırmacının kuşkulu bakıyor olmasıdır. Baz olarak son dönemin alın
ması ve faktör verimliliğindeki artışın devam ettirilmesi planın geçerliliği açısından temel risk 
olarak kabul edilmektedir. 

12. Eğitim, AR-GE başta olmak üzere toplam faktör verimliliğini doğrudan etkileyecek olan 
faktörlerin etkisinin son dönem ve gelecek üç yılki gelişmeler çerçevesinde sınırlı olduğu bir ortam
da toplam faktör verimliliği nasıl artacaktır. Eğer buna yanıt yapısal dönüşümler olarak verilecek
se, etkisini uzun dönemde gösterecek olan bu faktörlerin bu dönemi açıklaması mümkün görül
memektedir. Kaldı ki, Üniversiteler, YÖK, TÜBİTAK gibi eğitimimizin temellerini oluşturan 
kurumlarla barışık olmayan bir siyasal iktidarın AR-GE gibi önemli bir alanda başarılı bir çizgi iz
leyemeyeceği açıktır. 
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13. Burada yanıtlanması gereken bir diğer konu da, ekonominin büyümesi yapılan revizyonla ar
tırılırken ithalatın ise aksine azaltılmasıdır. Ekonomide hangi varsayımlar çalışacak ki ekonomi büyür
ken ithalat azalacak, daha önemlisi hangi tür sektörel politikalar ve mikro politikalar başarılı olacak ki 
bu durum gerçekleşsin? Bu konulara planda niyet beyanından çok somut yanıtların verilmesi gerek
mekteyken, ifadeler daha çok temennileri yansıtır niteliktedir. Hele hele 2013 yılında ABD Dolarının 
1.436 YTL olacağı varsayımı ile yapılan bu tahminin hiç de gerçekçi olmadığı çok açıktır. 

14. Kişi başına geliri artırmak için toplam faktör verimliliği ile oynamanın yanında ikinci 
önemli değişken kurdaki yüksek değerlemenin plan döneminde de devam etmesidir. Kur 2013 yıl 
için 1 $ 1,436 YTL düzeyinde varsayılmıştır. Enflasyonun 2013 yılı sonunda kümülatif olarak yüz
de 24,2 oranında artacağı dikkate alındığında kurdaki YTL lehine değerlemenin devam etmesinin 
öngörüldüğü hedeflerden anlaşılmaktadır. 2006 yılı enflasyonu da dikkate alındığında kümülatif 
enflasyon yüzde 35'e yaklaşmakta dolayısı ile kurdaki değerleme daha da artmaktadır. Kurun YTL 
lehine önemli bir değerleme içinde olacağı varsayımı çok iyi açıklanması ve farklı dönemler içinde 
ele alınması gereken bir konu olup dünyanın ve Türkiye'nin değişen koşullarında oldukça iddialı 
olup gerçekçi görülmemektedir. 

15. Plan kabul edilebilir varsayımlara dayanan ekonomik modelin gerektirdiği hesaplamalara 
göre değil başbakanın kişi başına gelir hedefini artırma politika önerisi ile uyumlu hazırlanmıştır. 
Kişi başına geliri 10 bin dolar düzeyine çıkarmak için 2 Haziran sonrasında iki temel revizyon 
yapılmıştır; birincisi ne şekilde artacağı belli olmayan toplam faktör verimliliği, ikincisi ise kur 
hedefidir. 

16. Eğer 2013 yılı kur hedefi Mayıs ve Haziran aylannda yaşanan yüzde 20 oranında sapma ile 
revize edildiğinde kişi başına gelir yaklaşık 8 bin dolara, gelecekteki enflasyon hedefi ve yüzde 20 
sapma ile revize edildiğinde ise yaklaşık 6 bin dolara düşmektedir. 

17. Planın mevcut ekonomik yapıyı sürdürülebilir gördüğünü ortaya koyan temel makro hedef
lerin başında cari işlemler açığı gelmektedir. Cari işlemler açığının GSYİH'ya oranının ilk üç yıl or
talama yüzde 7,3 oranında (Orta Vadeli Program) sonrasında ise uygulanacak politikalarla 2013 yılı 
sonunda yüzde 3,0 olması hedeflenmektedir. Yüzde 7'leri aşan bir orandan, yüzde 3'lere hangi 
politikalar ile geleceği (yüzde 50'yi aşan bir performansla) belli değildir. Ekonominin büyüdüğü, 
değerli YTL uygulamasının devam ettiği, sanayinin dış girdilere bağlandığı bu ortamda bu noktanın 
çok iyi açıklanması gerekmektedir. 

18. Kurum cari işlemler dengesi üzerindeki düzeltici etkisi azalmakla birlikte, açığı artırıcı 
güçlü etkisi son üç yılın birikimli etkisiyle devam etmektedir. Sanayinin ve ihracatın yüzde 60'lan 
aşan oranda ithalata bağımlı kılındığı, son dönem kur politikasıyla bu bağımlılığın arttığı bir ortam
da kurun değerlemesi açıktır ki ithalatı dolayısı ile dış açığı artıracaktır. 

19. Son dört yıl cari açığın toplam olarak 77 milyar dolara, dış ticaret açığının ise 150 milyar 
dolara ulaşması sonucunda ekonomi yapısal bir kırılganlık içine girmiştir. Gelecek üç yıl içinde 
verilecek cari açıkla birlikte verilen açık toplamı 180 milyar dolara çıkmaktadır. Bu düzeyde bir cari 
işlemler açığının sürdürülebilir olması mümkün değildir. 

20. Planın bu açığın nasıl sürdürüleceğini gündeme getirip açığı azaltmaya çalışan somut 
politikalar geliştirmesi gerekmekteyken plan bu açığın artarak sürmesini hedeflemektedir. Bu nasıl 
sürdürülecek belli değil, ekonomi neden bu düzeyde dışa bağımlı hale getiriliyor bu anlaşılabilir değil. 

21. Diğer yandan 2003-2005 döneminde cari işlemler dengesi hedeflerinin yüzde 117 oranın
da sapma gösterdiği dikkate alınırsa bu konudaki güven sorunu ve hassasiyet daha da artmaktadır. 
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22. Cari işlemler dengesine yönelik olarak yapılan bir diğer önemli revizyon kalemi de doğ
rudan yabancı sermaye girişine ilişkin yıllık ortalama artış hedefinin yüzde 30'a yakın artırılmasıdır. 
Bir hafta içinde modelde veya kabullerde ne tür bir gelişme oldu da doğrudan yabancı sermaye 
girişi hem 2006 hem de 2007-2013 yılları için bu düzeyde artırıldı, bu gerek planın içinde gerekse 
hazırlanması beklenen destek dokümanlarında yer alması gereken bir unsurdu. 

23. İlk taslağa göre yapılan revizyonla 2013 yılında istihdam artışı yüzde 10 artırılarak yüzde 
3,0'dan yüzde 3,3'e çıkarılmıştır. 2007-2013 yıllık ortalama artışları içinse aynı revizyon yüzde 8 
oranında yapılarak istihdam artışı ortalama olarak yüzde 2,7 oranında varsayılmıştır. Bu çerçevede, 
2009 yılına kadar yüzde 10'un üzerinde seyretmesi programlanan işsizlik oranının 2013 yılında 
yapılan revizyonla yüzde 7,7'ye düşmesi planlanmaktadır. 

24. İstihdamdaki artış oranını yüksek dış açığın devam ettiği bir ortamda açıklayacak tek değiş
ken toplam faktör verimliliğindeki artış olarak görülmektedir. Bu ise gerçekçi bir senaryo olarak 
görülmemektedir. Planda hangi sektör ve alt sektörlerin toplam faktör verimliliğindeki artış yoluy
la bu istihdam artışını sağlayacağının ortaya konması gerekmektedir. 

25. Burada dikkati çeken bir noktada, hizmetler sektöründe yapılan ve yüzde 10'u aşan reviz
yonların kendisini istihdam rakamlarında göstermemesidir. Hizmetler sektörü 2006 baz yılında 
yapılan revizyonla artırılırken bu sektördeki katma değer artışının istihdam yaratmaması açıklan
ması gereken bir nokta olarak görülmelidir. Örneğin, 2006 yılı GSYİH gerçekleşme tahmininde 
yapılan revizyon oranı yüzde l'in oldukça altındayken alt sektörlerde yüzde 10'u geçen revizyon
ların son bir haftada hangi gelişmeler çerçevesinde yapıldığının açıklanması gerekmektedir. 

26. Türkiye'de her yıl çalışabilir nüfus son beş yılın ortalamasında 925 bin kişi artmaktadır. 
Bunun anlamı, potansiyel olarak her sene yaklaşık 1 milyona yakın insanın çalışabilir nüfus içine 
girmesidir. Dolayısıyla seçilmiş hükümetlerin çözmesi gereken sorunların başında özellikle genç 
nüfus arasında daha yüksek olan işsizlik sorunu gelmektedir. 

27. 2001 krizi öncesi dönemde yüzde 6-7 düzeyindeki işsizlik oranı ekonomide yaşandığı ifade 
edilen tarihi büyümeye rağmen (2003-2005) döneminde istikrarlı bir şekilde yüzde 10'larm üstüne 
çıkmıştır. 2001 yıl sonuna göre bakıldığında, 2005 yıl sonu verileri ekonomide işsiz sayısının net 
olarak 531 bin kişi arttığını göstermektedir. Kriz öncesi olan 2000 yılına göre ise işsiz sayısındaki 
artış 1 milyon kişidir. Ekonomide her şeyin iyiye gittiği söylemlerinin aksine işsiz sayısı azalmamış 
aksine makyaj niteliğindeki tüm müdahalelere rağmen artmıştır. Bu durum, ekonomide özellikle 
büyüme yönünde yapısal nitelikli bir sorunun varlığını bize açıkça göstermektedir. 

28. Aslında işsizlik oranı açıklanan rakamlardan çok daha yüksektir. Bunu anlamak için sadece 
işgücüne katılma oranındaki değişime bakmak yeterlidir. 15 yaş ve üstü çalışabilir nnüfusun yüzde 
kaçının aktif işgücü piyasasında olduğunu gösteren bu oran, 2004 yılında OECD ülkelerinde or
talama olarak yüzde 70,1 iken Türkiye'de yüzde 48,3'dür. Bunun anlamı, OECD ülkelerinde 15-64 
yaş arası nüfusun yüzde 70'i iş gücü piyasasında iken bu oranın bizde yüzde 50'nin bile altına düş
mesidir. Aradaki farkın 20 puandan yüksek olması Türkiye'de veri kalitesi problemi yanında işgücü 
piyasasında yapısal nitelikli sorunların varlığını da bize açıkça göstermektedir. İşgücüne katılma 
oranının düşük tutulması ve azalması işsizlik oranının olması gerekenden daha düşük düzeyde açık
landığını bize göstermektedir. İşgücüne katılma oranı yüzde 50'lere çıkarıldığında işsizlik oranı 
yüzde 20'ye yaklaşmaktadır. Plan ise bu konuyu kabul edip sadece izlemekle yetinmektedir. 
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29. İstihdamın devamında bölüşüm ilişkilerinin, sosyal boyut ihmal edilmeksizin, üretim fak
törlerinin üretkenlikleri çerçevesinde şekillenmesi gerektiği önem taşımaktadır. Bu kapsamda, üc
ret sisteminin verimlilik ve asgari yaşam standardı easına göre oluşması çağdaş bir ekonominin 
gereğidir. Ancak, diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, ülkemizde ücret-verimlilik ilişkisinin 
oldukça kopuk olduğu görülmektedir. Nitekim, saniyede saat başına ücret ile işgücü verimliliği 
arasındaki ilişkiyi gösteren ücret/verimlilik oranı 2003 yılı itibariyle, Almanya'da 100 kabul edil
diğinde Türkiye'de 46'dır. Bu durumun başlıca nedeni, ücretler seviyesinin verimlilik seviyesi ile 
kıyaslanamayacak ölçüde düşük olmasıdır. Nitekim, ülkemizde sanayi sektörü işgücü verimliliği 
oranı Almanya'nın yüzde 26'sı iken, ücret seviyesi aynı ülkenin yüzde 12'si dolayındadır. Birim iş
gücü başına verimlilik oranı, ülkemizde verimlilik ve ücret arasındaki ilişkinin kopukluğunu gös
termektedir. Ülkemizdeki ücret düzeyi ile verimlilik arasındaki ilişki diğer ülkelerle kıyaslandığın
da da benzeri bir durumun geçerli olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki bölüşüm ilişkisinde, emek 
aleyhine görülen dengesiz paylaşım özü itibarıyla, ücret seviyesini önemli ölçüde baskı altında tutan 
geniş yoksul kitlelerin varlığından, sermaye birikiminin zayıflığından, emeğin yetersiz donanımın
dan ve sendikasızlaştırma başta olmak üzere kurumsal yapıdaki yetersizliklerden kaynaklanmak
tadır. 

30. Ülkemizde düşük ücret ve kötü çalışma koşullan yanında çalışma saatleri de oldukça uzun
dur. CHP Yoksulluk Raporunda yer alan Tablo 3.4'de, benzeri gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerle 
bile kıyaslandığında ülkemizde çalışma saatlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

31. Nitekim, 9 uncu Planda yer alan "2004 Yılı Karşılaştırmalı İşgücü Verimliliği Göstergeleri" 
adlı Tablo 5.3'ün ortaya koyduğu veriler ile metinde yapılan yorumlar arasında önemli ölçüde fark
lılıklar bulunmaktadır. İlk olarak Tablo Türkiye'de yıllık ortalama çalışma sürelerinin Çin ve 
Romanya gibi ülkelerden bile oldukça uzun olduğunu ortaya koymaktadır. İkinci olarak ülkemizde 
işgücü verimliliği gelişmiş ülkelere göre düşük olmakla beraber, işgücü maliyet düzeyinin daha 
düşük olduğu görülmektedir. Nitekim, hem Planda yer alan Tabloda hem de referans verilen çalış
mada ortaya konulan veriler ülkemizde ücretler seviyesinin yüksekliği konusunda son zamanlarda 
artan ölçüde gündeme getirilen iddiaların temelsizliğine işaret etmektedir. Hindistan ve Çin gibi ül
kelerdeki ücret seviyesi esas alınarak yapılan değerlendirmeler, sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
temelini düşük ücret seviyesi yerine verimlilik artışının oluşturduğu gerçeğini yeterince dikkate al
mamaktadır. Nitekim, teknoloji seçimi, makine teçhizat donanımın yenilenmesi, firma örgüt 
yapısının daha etkin hale getirilmesi, AR-GE faaliyetleri ve eğitim gibi verimlilik artışının temel 
unsurlarına odaklanılmaksızın yalnızca işgücü ücretlerinin düşürülmesi, beklenenin aksine, hem 
verimlilik artışını zayıflatacak hem de ülkemizin uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da 
geriletecektir. Rekabet gücünün temelinde ucuz emeği gören bu çağdışı yaklaşım, aynı zamanda 
kalkınma ve yaşam kalitesinin artırılması süreçlerinin, eşitlikçi bölüşüm ve insanca yaşam hakkı 
gibi çağdaş değerlerle iç içe olduğunu da yadsımaktadır. 

32. 1980'li yılların başından bugüne kadar uygulanan ekonomik politikalar temelde çalışan
ların fedakarlığını esas almış, bunun sonucunda ise çalışanların hak ve çıkar kayıpları gündeme gel
miştir. Geçmiş dönemdeki uygulamaların 9 uncu plan döneminde de sürdürüleceği görülmektedir. 
Her ne kadar insan odaklı bir yaklaşımla hazırlandığı söylense de, insana, ülke gerçeklerimize ve 
sorunlarımıza dokunmayan bir plan ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

33. Planda genel devlet gelirlerinin 2005 yılında yüzde 44.1 olan GSYİH'ya oranının 2003 
yılında yüzde 39.7'ye, vergi yükü (GSYİH'ya oranı olarak)'nün 2005 yılındaki yüzde 31.7 olan 
düzeyinin 2013 yılında yüzde 30'a indirilmesi öngörülmektedir. 
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34. Görüldüğü gibi plan vergi yükündeki azalış öngörürken genel devlet harcamalarında da 9 
puan düzeyinde radikal bir düşüş öngörmektedir. Genel devlet harcamalarında AB-15 ortalaması 
2001-2005 dönemi için yüzde 47.2'dir. Euro Bölgesi ve AB-25'de de bu oran AB-15'e yakın 
düzeylerdedir. Genel devlet harcamaları içerisinde faiz harcamalarının payı 3 puanın altındadır. Bu 
rakamlar dikkate alındığında genel devlet harcamalarında öngörülen radikal düşüşün doğru ve ger
çekçi olmadığı ortaya çıkar. AB'ye yeni üye olan ülkelerde ise kamu harcamalarında genel olarak 
azalış değil artış söz konusudur. Ancak "Kalkınma Planı" gibi bir yasal metinde oranların plan 
hedefi olarak benimsenmiş olması hükümetin sosyal devlet uygulamasından önemli ölçüde vaz
geçeceği anlamına gelmektedir. 

35. Kamu sabit sermaye yatınmlan 2007-2013 plan döneminde yapılan revizyonla kamu 
yatınmlan mahalli idareler ve yatınm işçiliği hariç reel olarak yüzde 13,6, bu kalemler dahil yüzde 
8,3 oranında azaltılmıştır. Yatınmlardaki düşme özellikle eğitim, tanm ve ulaştırma haberleşme 
sektörlerinde oldukça yüksek oran ve düzeylere çıkmaktadır (bakınız ek tablo). 2013 yılı itibanyla 
bu revizyonlara bakıldığında revizyon oranlannm yüzde 30'a yaklaştığı görülmektedir. Diğer bir 
konu da, neden yatınmlardaki düşme temel kamu hizmetleri üzerinde esas olarak olurken yerel 
yönetimler bu revizyondan hiç etkilenmemektedir. Revizyonun bu şekilde taraflı olması bir model
de nasıl açıklanabilir. 

36. Kamu sabit sermaye yatınmlan azaltılırken özel sektörün yatınmlan ise artınlmaktadır. 
Kamu yatıranlarında önemli düzeye ulaşan revizyonun açıklanması gerekmektedir. Büyüme artar
ken, yatınmlardaki bu düşme nasıl açıklanmaktadır. 

37. Kamu yatınmlan tarihsel olarak en büyük daralmayı AKP döneminde yaşamıştır. AKP ik
tidar öncesinde toplam kamu yatınmlannın reel anlamda GSMH'ya oranı ortalama yüzde 5-6 
düzeyindeyken bu oran 2004 yılında yüzde 4'e kadar düşmüştür. Yatınm harcamalarındaki düşme 
kendisini alt kurumsal dağılımda çok daha iyi göstermektedir. Topluma savunma, güvenlik, eğitim, 
sağlık, adalet gibi temel kamusal hizmetleri sunan konsolide bütçe kapsamındaki kuruluşlann 
yatınmlanndaki reel düşme çok daha çarpıcı düzeyde olmuştur. 

38. Nitekim sektörel olarak kamu yatınmlannın reel gelişimine bakıldığında bunu görmek 
mümkündür. Eğitim, sağlık, enerji, tanm, imalat ve ulaştırma sektörlerinde belirgin şekilde 2003 
öncesine göre yatınm düzeylerinde bir reel gerileme yaşanmıştır. Özellikle enerji, tanm, eğitim ve 
imalat sanayi sektörlerindeki düşme oldukça yüksek oranlarda olmuştur. 

39. Toplam kamu yatınmlanna aynlan kaynağın her yıl reel düzeyindeki düşmesi yatınm 
stokunun büyüklüğü dikkate alındığında yatmmlann ortalama tamamlanma sürelerinin uzamasına 
neden olmaktadır. Enerji sektöründe yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresi 15 yılı aşar
ken bu süre tanmda 30 yıla ulaşmaktadır. Tamamlanma süresi uzayan her bir proje aslında ülke 
ekonomisi açısından alternatif maliyeti oldukça yüksek olan bir kaynak kaybına neden olmaktadır. 

40. Türkiye'de kamu yatınmlan başta olmak üzere bir yatınm çözülmesi bir varlık aşınması 
yaşanmaktadır. Kamu sektörünün yapmış olduğu yatınm AKP döneminde mevcut varlık stokunun 
aşınması sonucu kaybedilen değerin bile kimi dönem altında olmuştur. Türkiye varlık değeri yönün
de yoksullaşmaktadır. Bu duruma en iyi örnek alt yapı yatınmlanndaki reel gelişmedir. Eğitim ve 
sağlık sektörleri dahil olmak üzere geniş anlamda alt yapı yatırmlan GSMH'ya oran olarak yüzde 
5'lerden AKP döneminde yüzde 3'lere kadar dramatik bir şekilde düşmüştür. Enerji ve sulama 
yatınmlan yanında önceliği tartışmalı olan duble yol yatınmlan ayıklanarak bakıldığında bu düşme 
çok daha yüksek ve çarpıcı hale gelmektedir. 
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41. Yatırımlar yapılan revizyonla önemli ölçüde düşerken kamu politikası hedeflerine bu düş
menin plan metnine yansımaması bir tutarsızlık olarak görülmektedir. Örneğin eğitim yatırımları 
önemli düzeyde yapılan revizyonla reel olarak düşerken, planın eğitimdeki hedefleri ortaya koyan 
354 üncü paragrafının ve eğitim kademeleri itibarıyla hedefler başlığını taşıyan tablo 6.14'deki 
hedeflerin hiç değişmemesi nasıl açıklanmaktadır. 

42. Plan döneminde kamu yatırımları yapılan revizyonla düşürülmesine rağmen reel olarak 
yüksek bir oranda artırılmaktadır. Kamu tüketimi ise bu dönemde artmamakta, aksine reel olarak 
azalmaktadır. İktisadi olarak bir yatırım projesinin ekonomik olarak yaşama geçmesi demek, 
yaratılan kapasite artışını kullanmak için, personel, diğer cari gibi yatırım dışı harcamaların da art
masını gerektirmektedir. Yatırım artışı bu anlamda tek başına yeterli değildir. Burada yanıtlanması 
gereken soru; yatırımlar artarken, kamu tüketiminin neden bu artışın gerektirdiği harcamayı içer-
memesidir. 

43. Planda öngörülen hedeflerin güvenilirliğini etkileyen temel faktör, bu hedeflere ilişkin kay
nak çerçevesinin ve program maliyetlerinin öngörülmemiş olmasıdır. Planda bir çok şey var ama 
bunların nasıl yerine getirileceği veya bir diğer ifadeyle nasıl finanse edileceği açık değildir. Bu 
nokta kendisini özellikle yatırım örneğinde göstermektedir. Kamu faiz dışı harcamalarının reel 
olarak düştüğü bir ortamda plandaki hedefler ne şekilde yerine getirilecektir. 

44. Genel yönetim harcama ve gelirleri en azından birinci düzey ekonomik ve fonksiyonel kod-
lama bazında verilmeliydi. Bu şekilde planın öngördüğü harcama ve gelir kompozisyonu, ekonomik 
ve sosyal hayat üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılmış olurdu. 

45. Kamu harcamalarındaki revizyonun kamu gelirlerindeki revizyonun üstünde olması 
nedeniyle hem genel yönetim borçlanma gereği hem de kamu sektörü borçlanma gereğinde önem
li bir iyileşme görülmektedir. Burada yanıtlanması gereken iki temel soru bulunmaktadır; birincisi 
kârlı kamu işletmelerinin elden çıkarıldığı bir dönemde kamu sektörü borçlanma gereği hangi 
kurumsal yapı tarafından ilave performansla sağlanacağı, ikinci soru ise yapılan revizyonda hangi 
kamu harcamalarının düşürüldüğü (ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırma çerçevesinde) ve hangi 
gelirlerin düşürüldüğünün açıklanmasıdır. 

46. 8 inci BYKP döneminde azgelişmiş bölgelerde fiziki ve sosyal altyapı yetersizlikleri yerel 
kalkınma süreci için engel oluşturmaya devam etmiştir. Önceki dönemlerde hazırlanan, GAP, Doğu 
Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı (DOKAP), Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Planı (DAP), Zon-
guldak-Bartın Karabük (ZBK) gibi bölgesel gelişme projeleri 8 inci BYKP döneminde tamamen 
rafa kaldırılmıştır. 9 uncu plan dönemi için ise sözkonusu planların adı bile anılmamaktadır. Neden 
bu projeler ihmal edilmiştir, rafa kaldırılmıştır?.. Ayrıca, mevcut hükümet neden GAP'a karşı şüp
heyle yaklaşmaktadır? Geçmiş dönemlerde ülkemizin kaynakları, insanları, ümitleri, beklentiler bu 
projelere aktarıldı. Neden bu projeler ihmal edilip, bölgesel gelişme alanında konsantrasyon bozul
maktadır?.. Bu projeler uygulanmayacak idiyse neden hazırlandı, bu bölgelerde yaşayan insan
larımız umutlandırıldı? 

47. 8 inci BYKP döneminde (2004) uygulamaya giren 5084 sayılı Kanun başlangıçta 36, son
rasında ise 49 ili kapsamıştır. Kanun kapsamında desteklenecek illerin popülist tercihler sonucunda 
belirlenmiş olması ve teşvik kapsamına çok sayıda ilin alınması uygulamanın etkinliğini sınırlan
dırmıştır. Bunun sonucunda, yatırımların Batı bölgelerinde yoğunlaşma süreci devam etmiş ve böy
lece bölgesel gelişmişlik farklılıkları daha da artmıştır. 
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48. Düzey 2 Bölgelerinde kurulacak olan Kalkınma Ajansları ise halen bir muamma olmanın 
ötesine geçememiştir. AB'den gelecek kaynaklara göre kurulan bu kurumlar, AB'den gelmesi muh
temel olan kaynaklar gelmediği zaman nasıl bir gelişme izleyecekleri halen belirsizdir. Nitekim son 
zamanlarda ülkemizde bir bölge enflasyonu oluşturulmuştur. Sürekli yeni bölgeler yaratılıyor. 
Bizim ülke olarak derdimiz durmadan kâğıt üzerinde yeni bölgeler yaratmak değil, bu bölgelerimiz
deki, taşradaki, kırsal kesimdeki insanımızın yoksulluk ve sefaletine kalıcı çözümler bulmaktır. Es
ki projeler rafa kaldırılıyor, yenileri konmuyor. Bu süreksizlik, samimiyetsizlik ve istikrarsızlık ile 
bölgesel kalkınma modeli işlemeyecektir. Bölgesel kalkınma için öncelikle bölge insanını inandır
mak gerekir. Sürekli hedef ve politikaların değiştiği bir ortamda ne yapılmak istendiği açık değil. 

49. Nitekim AB'ye, ekonomik ve sosyal uyuma dönük olarak hazırlanan Ön Ulusal Kalkınma 
Planında (2004-2006) AB'den gelecek yaklaşık 1.050 milyar Euro'luk kaynağın üçte biri bölgesel 
gelişme programlarına ayrılmıştı. Yaklaşık 400 milyon euro gibi önemli bir kaynağın ise ne 
derecede kullanıldığı belli değildir. ÖUKP dönemi sonuna gelinmiştir ama anlaşılan odur ki bu kay
naklar maalesef kullanılamamıştır. Keza, AB yetkilileri de Türkiye'deki bölgesel gelişme program
larının başarısız olduğunu ifade etmektedir. 

50. Bölgesel gelişme ve dengelerin sağlanması alanında yaşanan tüm bu zaafiyetler sonucun
da geri kalmış bölgelerimizden bölgelerarası göç yoluyla gelişmiş bölgelere akan nüfus bu bölgeler
deki ve kırsal kesimdeki yoksulluğu halen kentlere taşımaktadır. Bölgelerarası dengesizlikler 
sadece geri kalmış bölgeler açısından değil, aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeler 
açısından da genel bir sorun yumağı niteliği taşımayı sürdürmektedir. Bölgeler arasındaki dengesiz
liklerden kaynaklanan göçler, azgelişmiş bölgeleri geri kalmışlık kısır döngüsü içerisine iterken, 
gelişmiş bölgeler üzerinde de başta istihdam, eğitim, sağlık, konut ve kentsel altyapı gibi alanlarda 
yoğun bir yatırım ve hizmet talebi baskısı oluşturmaktadır. Söz konusu gereksinimler kar
şılanamadığından ise, kentler bir sorun yumağına dönüşmektedir. 

51. Son yıllarda gittikçe önem kazanan bir diğer boyut ise özellikle büyük şehirlerde "güven
lik" sorunlarının artmasıdır. Bu kapsamda, gasp, kapkaç, hırsızlık ve fuhuş gibi suçlardaki artış ve 
mafya tarzı yasadışı suç örgütlerinin yaygınlaşması güvenlik sorunlarının ulaştığı boyutları tüm 
açıklığıyla ortaya koymaktadır. Derinleşen yoksulluk sorunu, özellikle geleceğimiz olan çocuk
larımızı artan oranda sokağa iterken, çocuklar tarafından işlenen suçların artmasına neden olmak
tadır. Bu eğilimler özellikle son birkaç yılda daha da belirginlik kazanmıştır. 

52. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de asayiş olayları son plan döneminde 
önemli bir tırmanış göstererek 2004 yılında 354 bine yükselmiştir. Asayiş olayları 2001-2004 
döneminde yüzde 36 artarken, özellikle 2003 ve 2004 yıllarında yıllık ortalama artış oranı yüzde 10'a 
ulaşmıştır. Suç oranlan metropol şehirlerde yoğunlaşmakla birlikte, geleneksel kontrol mekaniz
malarının baskın olduğu küçük ve orta boy Anadolu şehirlerinde, özellikle son yıllarda dikkat çekici 
bir sıçrama yaşanmaktadır. Örneğin, 2004 yılında trafik kazalan hariç adli olay sayısı Türkiye 
genelinde yüz binde 695 iken Denizli'de 1502, Balıkesir'de 1500, Burdur'da 1292, Niğde'de 1260, 
Bartın'da 1154, Kastamonu'da 1072 ve Sinop'ta 767 olmuştur. Kentlerdeki yaşam koşullarının 
kötüleşmesi, kentlerin giderek yaşanabilir mekânlar olmaktan çıkmasına neden olmaktadır. 

53. Yoksullaşma bireylerin kendilerine ve topluma olan güvenlerini sarsarak geleceğe yönelik 
beklentilerini de kötüleştirmektedir. Bu durumun somut bir yansıması olan intihar olaylarında 
önemli bir yükseliş yaşanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayıtlara geçen in
tihar ve intihara teşebbüs vakalarında 2004 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında bir artış 
kaydedilmiştir. 
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54. Tarım kesimindeki birikmiş sorunların temel göstergesi niteliğinde olan "verimsizlik 
sorunu", kırdan kente göçün de en temel nedenidir. Tarım sektöründeki bu yapısal sorunların, yal
nızca piyasa dinamikleri yoluyla çözülmeye çalışılması, önümüzdeki dönemde göç sürecini hızlan
dıracak ve kırdaki sorunların büyük kentlere taşınmasından başka bir anlam ifade etmeyecektir. 

55. Mevcut durumda tanmsal yapımız özellikle içinde barındırdığı gizli işsizlik sorunu ile 
büyük bir yoksulluğu ve sefaleti gizlemektedir. Tanmsal yapıdaki çözülme ise kırsal yoksulluğun 
göç yoluyla kentlere akma sürecini hızlandıracak ve mevcut kent yoksulluğunu daha da artıracak
tır. Bu durum; kentlerde gecekondulaşma, kayıt dışı sektör istihdamı, asayiş ve güvenlik sorunlan, 
fuhuş, cemaatçi (tarikat, cemaat, etnik ve mezhepsel gruplaşmalar, mikro milliyetçilik) şebekelerin 
yaygınlaşması gibi sorunlan ağırlaştıncı yönde bir etki yapacaktır. 

56. Göç sürecinin diğer yansımalan ise kırsal kesimdeki mevcut yatınmların/donatılann (okul, 
sağlık ocağı, elektrik, su, vb.) atıl kalması ile göç edilen kentlerde yeni ve yoğun yatmm taleplerinin 
ortaya çıkması olacaktır. Kentlere akan göç, başta konut olmak üzere, eğitim, sağlık gibi fiziki ve 
sosyal altyapı yatıranlarına olan mevcut talebi daha da artıracaktır. 

57. Genç ve dinamik insan gücümüz, yeterli niteliklerle donatıldığında en önemli avantajımız 
olacaktır. Aksi takdirde ise bu genç insangücü ülkemizin ekonomik ve sosyal dönüşümünü sınırlan
dıracaktır. Halihazırda genç nüfusumuzda işsizlik oranı yüzde 21 iken, bu oran kentsel alanlarda 
yüzde 25'e ulaşmaktadır. Ülkemizin önünde bulunan "fırsat penceresinin" değerlendirilmesi, eğitim 
ve yatınm faaliyetleri ile desteklenen bir "istihdam seferberliğini" gerektirmektedir. Bu çerçevede 
uygulanabilecek başlıca politikalar, istihdam düzeyinin kalıcı olarak iyileştirilmesi, işgücü 
donanımımızın artınlması, istihdam üzerindeki kamusal yüklerin azaltılması ve ülkemizde yatınm 
ortamının iyileştirilmesinden geçmektedir. Ama planda ne yazık ki bu amaçlara yönelik politikalar 
somut programlara ve projelere dayanmak yerine temenniler şeklinde yer almıştır. 

58. 8'inci BYKP döneminde tanmsal destekleme politikalannda önemli değişiklikler gündeme 
gelmiş ve IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenen istikrar 
programlan ile tanm kesimine yönelik girdi, fiyat destekleri ve sübvansiyonlar büyük ölçüde kal-
dınlmıştır. Bunlann yerine, tanmsal ürün fiyatlarının piyasa kurallan çerçevesinde belirlendiği ve 
tanma yönelik desteklerin "doğrudan gelir desteği" biçiminde oluşturulduğu bir sisteme geçilmeye 
başlanmıştır. Etkin bölgesel, kırsal ve kentsel gelişme politikalannın olmadığı bir ortamda, tanm 
kesiminin artan ölçülerde piyasa dinamiklerine bırakılması bu kesimde yoksulluğu artırıcı yönde bir 
etki yapmıştır. Tarım kesimindeki yoksulluğun en önemli göstergesi, 2005 yılında toplam istihdam 
içinde tanmın payının yüzde 29,5 olmasına rağmen, bu sektörün milli gelir oluşumuna yaptığı kat
kının yüzde 10,3 civarında gerçekleşmesidir. 

59. Tarım sektörünün toplam milli gelir ve toplam istihdam içindeki paylan arasındaki çarpık
lık, tanm sektöründeki verimlilik düzeyinin diğer sektörlerle kıyaslanamayacak ölçüde düşük ol
duğunu göstermekte ve tanm sektöründen diğer sektörlere istihdam kaymasının temel dinamiğini 
oluşturmaktadır. Nitekim, ülkemizde sanayi ve hizmetler sektörlerinde verimlilik ABD'deki ilgili 
sektörlerin yaklaşık 6'da biri düzeyinde iken, tanm sektöründe 15'te biri düzeyinde bulunmaktadır. 
Sanayi ve hizmetler sektörlerinin göreceli olarak yüksek olan verimlilik düzeylerinden kaynaklanan 
yüksek ücrete dayalı daha iyi bir yaşam beklentisi, tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne yoğun 
işgücü akımının (göç) temel kaynağını oluşturmaktadır. Tanm sektöründeki düşük verimlilik, uzun 
yıllardır yaşanmakta olan göç olgusunun önümüzdeki dönemde de önemini korumaya devam 
edeceğini göstermektedir. 
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60. Son dönemlerdeki genel yaklaşımlarda olduğu gibi 9'uncu planda da tarım adeta ülkenin 
gündeminden çıkarılmış ve çözülme süreci piyasa dinamiklerine bırakılmıştır. Yoğun bir nüfusu ve 
istihdamı barındıran sektörün hızla çözülecek olması ise sektörün kamufle ettiği sorunlann başka 
alanlarda ortaya çıkacağını işaret etmektedir. Nitekim, önümüzdeki dönemlerde kent yoksulluğu, 
kentsel alanlarda işsizlik ve uyum sorunları daha da önem kazanacak sorunlardır. Ancak, plan bu 
alana dönük somut öneriler içermemektedir. 

61. Özetle 9'uncu plan 
a) Bütüncül bir yaklaşım ve kendi içinde tutarlılığı olan bir anlayıştan uzaktır. 
b) Gelir dağılımındaki dengesizlik, işsizlik, yoksulluk gibi temel sorun alanlarına köklü hiçbir 

değişiklik getirmemektedir. 
c) Plan, evrensel değerlerden kopuk bir insan tipi yaratmaya çalışmaktadır. 
d) Çağdaş anlamda yeniden yapılandırılması gereken, Millî Eğitim Bakanlığı ve eğitim sistemi 

konusunda klasik söylemlerin dışına çıkılmamıştır. 
e) Bölgesel sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik dengesizliklerin giderilmesine yönelik sağlıklı 

ve tutarlı bir politika ya da hedef belirlenmemiştir. 
f) Kırsal kesimdeki hızlı çözülmenin sonucu olarak, kente akacak yaklaşık 15 milyon kişinin 

topluma uyumu konusu planda tümüyle gözardı edilmiştir. 
g) Türkiye'nin temel sorunu olan kayıtdışı ekonomi konusunda hiçbir sağlıklı politikaya plan

da yer verilmemiştir. 
h) Bugün için tüm esnekliğini yitiren vergi sistemi ve izlenen vergi politikasının iyileştiril

mesini değil, sürdürülmesini esas alan bir politikadan yana tavır alınmıştır. 
Tasan bu haliyle, daha başlangıçta geleceğe umut açabilecek bir yapıdan uzaklaşmıştır. Aynşık 

oyumuza ekli tablolar, planın hangi mantıkla değiştirildiğini ve AKP Hükümetinin plan anlayışını 
açıkça ortaya koymaktadır. 

M. Akif Hamzaçebi Kemal Kılıçdaroğlu Enis Tütüncü 
Trabzon İstanbul Tekirdağ 

Mustafa Özyürek A. Kemal Deveciler M. Mesut Özakcan 
Mersin Balıkesir Aydın 

Birgen Keleş Gürol Ergin 
İstanbul Muğla 
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EK TABLOLAR 

Tablo 1. İstihdam Göstergeleri Hedeflerindeki Revizyonlar 

istihdam Artışı 
işgücüne Katılma Oranı 
İşsizlik Oranı 

2013 
İlk Taslak 

3,0 
50,7 
8,9 

Revizyon 

3,3 
50,7 
7,7 

Değişim 

10,0 
0,0 

-13,5 

2007-2013 Ortalaması 
""̂ Ik Taslak 

2,5 
49,8 
10,1 

Revizyon 

2,7 
49.8 
9,6 

Değişim 

8,0 
0,0 

-5,0 

Tablo 2. Cari İşlemler Açığı Hedef ve Gerçekleşmeler (2003-2009) 

GSYİH (milyar $) 

Cari işlemler Açığı 

2007 

423,4 

33,4 

2008 

469,8 

35,7 

2009 

521,8 

34,4 

Toplam 

103,6 

Cari İş. Açığı (milyar $) 

2003 

8,0 

2004 

15,6 

2005 

23,0 

2006 

30,0 

Toplam 

76,7 
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Tabio.6.1: Ekonominin Genel Dengesi 

Tarım 

Sanayi 

Hizmetler 

GSYIH 

Toplam Tüketim 

Kamu 

Özel 

Sabit Sermaye Yatırımları 

Kamu 

Özel 

Toplam Nihai Yurtiçi Talep 

Toplam Yurtiçi Talep 

Mal ve Hizmet İhracatı 

Mal ve Hizmet İthalatı 

2006 
Cari Fiyatlaria 

Milyar YTL 
(İlk Taslak) 

61,0 

164,3 

326,2 

551,7 

448,3 

68,8 

379,5 

117,2 

31,0 

86,2 

565,5 

592,7 

161,5 

202,5 

Cari Fiyatlaria 
Milyar YTL 
(Revizyon) 

54,8 

142,9 

354,1 

551,8 

449,0 

68,8 

380,2 

117,2 

31,0 

86,2 

566,2 

593,4 

161,5 

203,2 

Değişim 
(%) 

-10,16 

-13,02 

8,55 

0,02 

0,16 

0,00 

0,18 

0,00 

0,00 

0,00 

0,12 

0,12 

0,00 

0,35 

2013 
Cari Fiyatlarla 

Milyar YTL 
(İlk Taslak) 

93,9 

346,5 

657,8 

1.098,2 

820,4 

112,8 

707,6 

282,5 

82,8 

199,7 

1.102,9 

1.137,8 

417,5 

456,8 

Cari Fiyatlarla 
Milyar YTL 
(Revizyon) 

89,3 

311,6 

744,6 

1.145,5 

871,7 

112,3 

759,5 

277,2 

68,7 

208,5 

1.148,9 

1.184,4 

371,1 

410,1 

Değişim 
(%) 

-4,85 

-10,08 

13,19 

4,31 

6,26 

-0,48 

7,33 

-1,87 

-16,99 

4,40 

4,17 

4,10 

-11,10 

-10,23 

2007-2013 

Reel Artış 
(İlk Taslak) 

2,6 

6,0 

6,7 

6,5 

5,6 

1,6 

6,0 

9,4 

11,0 

8,8 

6,8 

6,5 

14,5 

12,3 

Reel Artış 
(Revizyon) 

3,6 

7,8 

7,3 

7,0 

6,8 

1,6 

7,2 

9,1 

8,1 

9,4 

7,5 

7,2 

11,2 

11,2 

Değişim 
(%) 

38,46 

30,00 

8,96 

7,69 

21,43 

0,00 

20,00 

-3,19 

-26,36 

6,82 

10,29 

10,77 

-22,76 

-8,94 



Tablo.6.2: Diğer Makro ekonomik Göstergeler 

Üretim Faktörleri Artışı, % 

İstihdam Artışı 

Sermaye Stoku Artışı 

TFV Artışı 

Üretim Faktörlerinin Büyümeye 
«atkılan. % 

İstihdam 

Sermaye Stoku 

TFV 

Kişi Başına GSYİH, $ 

Kişi Başına GSYİH, SAGP, $ 

Dış Ticaret 

İhracat f.o.b., Milyar $ 

İthalat ci.f., Milyar $ 

Dış Ticaret Dengesi, Milyar $ 

Dış Ticaret Hacmi/GSYÎH, % 

Turizm Gelirleri, Milyar $ 

Cari İşlemler Dengesi/GSYÎH, % 

Doğrudan Yabana Sermaye Girişi, 
Milyar $ 

Fiyatlar 

TÜFE Artışı, Yıl Sonu, % 

2006 
İlk Taslak 

2,3 

4,3 

1,5 

27,0 

35,0 

38,0 

5.213,0 

8.784,0 

83,0 

133,0 

-37,8 

54,3 

19,6 

-7,1 

9,5 

5,0 

Revizyon 

2,3 

4,3 

1,5 

27,0 

34,8 

38,2 

5.215,0 

8.786,0 

83.1 

133,3 

-38,1 

54,4 

19,6 

-7,3 

17,0 

5,0 

Değişim (%) 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

-0,57 

0,53 

0,04 

0.02 

0,12 

0,23 

0,79 

0,18 

0,00 

2,82 

78,95 

0,00 

2013 
İlk Taslak 

3,0 

5,6 

1,7 

33,1 

38,1 

28,8 

8.723,0 

14.698,0 

213,5 

276,9 

-42,5 

68,3 

36,4 

-3,0 

10,3 

3,0 

Revizyon 

3,3 

5,6 

2,2 

35.1 

36,3 

28,6 

10.099,0 

15.332,0 

210,0 

275,0 

-45,0 

59,0 

36,0 

-3,0 

12,0 

3,0 

Değişim 

10,00 

0,00 

29,41 

6,04 

-4,72 

-0,69 

15,77 

4,31 

-1,64 

-0,69 

5,88 

-13,62 

-1,10 

0,00 

16,50 

0,00 

2007-2013 Yıllık Ort % Artış 
İlk Taslak 

2,5 

4,8 

1.8 

28.8 

35,2 

35,9 

7,6 

7,6 

14,4 

11,0 

9.3 

9,5 

Revizyon 

2,7 

4.8 

2,3 

29,4 

33,6 

37,0 

9,9 

8,3 

14,2 

10,9 

9,3 

12,1 

Değişim 

8,00 

0,00 

27,78 

2,08 

-4,55 

3,06 

30,26 

9,21 

-1,39 

-0,91 

0,00 

27,37 



Tablo.6.3: Kamu Kesimi Hedef ve Tahminleri (GSYİH İçindeki Pay) 

Genel Devlet Harcamaları 

Genel Devlet Faiz Dışı Harcamalan 

Genel Devlet Gelirleri 

Genel Devlet Borçlanma Gereği (1) 

Genel Devlet Faiz Ödemeleri 

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (1) 

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına 
Transferler ve Bütçeden Yapılan 
Sağlık Harcamalan (2) 
Vergi Yükü (3} 

2006 
ilk Taslak 

45,1 

36,9 

45,5 

-0,3 

8,2 

-0,9 

5,6 
31,6 

Revizyon 

45,1 

36,9 

45,5 

-0,3 

8,2 

-0,9 

5,6 
31,6 

Değişim 
f°/ol 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2013 
İlk Taslak 

39,4 

37,0 

41,4 

-2,0 

2,5 

-2.0 

1 

5,2 

31,3 

Revizyon 

36,1 

34,2 

39,7 

-3,6 

1,9 

-3,6 

5,0 
30,0 

Değişim 

-8,38 

-7,57 

-4,11 

80,00 

-24,00 

80,00 

-3,85 

-4,15 

2007-2013 Ortalaması 
İlk Taslak 

41,9 

37f7 

42,8 

-0,9 

4,2 

-ı.ı 

5,4 
31,5 

Revizyon 

40,3 

36,4 

41,8 

-1.6 

3,9 

-1,7 

5,3 
30,8 

Değişim 

-3,82 

-3,45 

-2,34 

77,78 

-7,14 

54,55 

-1,85 

-2,22 



Tablo.6.4: Sektörel Kamu Sabit Sermaye Yatırımları 

Sektörler 

Tarım 

Madencilik 

İmalat 

Enerji 

Ulaştırma-Haberieşme 

Turizm 

Konut 

Eğitim 

Sağlık 

Diğer Hizmetler 

-İktisadi 

-Sosyal 

Toplam 

Yatırım İşçiliği 

Mahalli İdareler 

Genel Toplam 

2006 
(Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 

ilk Taslak 

1.375 

640 

445 

2.529 

5.674 

48 

109 

2.494 

1.268 

3243 

1.728 

1.515 

17.824 

2.463 

10.690 

30.978 

Revizyon 

1.375 

640 

445 

2.529 

5.674 

48 

109 

2.494 

1.268 

3.243 

1.728 

1.515 

17.824 

2.463 

10.690 

30.978 

Değişim 
(Vo) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2013 
(Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 

ilk Taslak 

6.857 

1.194 

179 

3.350 

14.480 

272 

535 

12.873 

4.855 

12.096 

5.676 

6.420 

56.690 

3.885 

22.217 

82.792 

Revizyon 

5.040 

1.141 

169 

2.592 

10.984 

198 

390 

9.399 

3.702 

9.239 

4.195 

5.044 

42.855 

3.885 

22.217 

68.957 

Değişim 
(Vo) 

-26,5 

-4,4 

-5,6 

-22,6 

-24,1 

-27,2 

-27,1 

-27,0 

-23,7 

-23,6 

-26,1 

-21,4 

-24,4 

0,0 

0,0 

-16,7 

2007-2013 
2006 Yılı Fiyatlarıyla 

İlk Taslak 

20.685 

5.617 

1.551 

19.780 

50.712 

909 

1.572 

38.827 

16.517 

40.048 

18.443 

21.605 

196.218 

19.180 

105.936 

321.334 

Revizyon 

17.278 

5.514 

1.517 

17.750 

44.023 

768 

1.310 

32.405 

14.293 

34.636 

15.624 

19.012 

169495 

19.180 

105.936 

294.611 

Değişim 
(Vo) 

-16,5 

-1,8 

-2,2 

-10,3 

-13,2 

-15,5 

-16,7 

-16,5 

-13,5 

-13,5 

-15,3 

-12,0 

-13,6 

0,0 

0,0 

-8,3 
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AYRIŞIK OY YAZISIDIR 
9. Kalkınma Planı; "planlama anlayışı" açısından "ilk"leri içinde barındırmaktadır. Cumhuriyet 

tarihinde ilk kez, Avrupa Birliği proje kriterlerine uyum sağlamak açısından 5 yıl yerine, 7 yıllık bir 
süreyi kapsayacak bir biçimde hazırlanan 9. Kalkınma Planının ana ekseni 2014 yılında Türkiye'nin 
AB'ye tam üye olacağı beklentisi üzerine oturtulmuştur. 

"İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bil
gi toplumuna dönüşen ve AB'ye uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" vizyonu üzerine yapılan
dırılan 9. Kalkınma Planı"mn bir başka dikkat çekici yönü de, çözüm önerileri ve programlan getir
mek yerine; sadece sorunlan ve hedefleri ortaya koymasıdır. 

9. Kalkınma Planı'na ilişkin eleştirilerimiz şu noktalarda toplanmaktadır: 
1-) 9. Kalkınma Planında ortaya konulan hedefler gerçekçi değildir: 
9. Kalkınma Planına dayalı olarak hazırlanan Orta Vadeli Programda, 1 ABD Dolannın 2006 

yılında 1,4502, 2009 yılında 1,4780 YTL; cari açığın 2006 sonu için 27,8, 2009'da 34,4 milyar 
dolar olacağı, 10,4 olan işsizlik oranının 2009'da da aynı kalacağı öngörülmüş, geçtiğimiz yıl 
sonunda 5,042 olan kişi başına düşen yıllık milli gelirin 2013 yılında 10 bin 100 dolara yükseleceği 
varsayılmıştır. 

Oysa Dünya Bankasının 2006 yılı Ekonomik Memorandumuna göre, yapısal reformlan ger
çekleştirmek kaydı ile, Türkiye'de 2015 yılında kişi başına düşen yıllık gelir ancak 6000 dolar 
olacaktır. 

2-) Dış piyasalardaki gelişmeler hesaba katılmamıştır. 
9. Kalkınma Planının ana hedefleri, Mayıs ayı başından bu yana iç piyasalarda süren dalgalan

malarla aşınmış, hedeflerde büyük ölçülerde sapma meydana gelmiştir. 
ABD Dolan, 2006'nın ilk yansında 1,600 YTL'nin, cari açık 28 milyar dolann üzerine çıkmış, 

işsizlik TÜİK'nun rakamlanna göre yüzde 11'i aşmıştır. 
9. Kalkınma Planı, temel rakamlardaki sapmalardan da anlaşılacağı üzere, Mayıs ayında mey

dana gelen piyasa dalgalanmalan ile dış ekonomik faktörleri hesaba katmamıştır. 
3-) Plana siyasi müdahale yapılmıştır: 
9. Kalkınma Plan taslağının girişinde de belirtildiği gibi 5 Temmuz 2005 tarihinden bu yana 

plan taslağı hazırlığına kamu ve özel kesim ile üniversitelerden 2252 kişi katılmış, taslakta yer alan 
başlıklara ilişkin 57 adet ayn komisyon kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilâtının yaklaşık bir yıl 
sürdürdüğü plan taslağında yer alan temel göstergeler, Yüksek Planlama Kurulunun Mayıs ayı baş-
lannda yaptığı toplantıda siyasi iradenin isteği üzerine tamamen sübjektif bir biçimde değiştirilmiş
tir. Bunun en somut örneği DPT'nin hazırladığı taslakta, 2013 yılı için öngörülen kişi başına düşen 
yıllık gelir 8 bin dolarken, YPK'dan çıkan taslakta bu rakamın 10 bin 100 dolar olarak yükseltil
mesidir. Aynı biçimde önümüzdeki 7 yıllık süreye ilişkin ithalat ve ihracat hedefleri ile de oynan
mıştır. 

4-) Öngörülen Cari Açığın nasıl finanse edileceği belli değildir. 
Kalkınma Planına dayalı olarak hazırlanan Orta Vadeli Planda, 2007 yılında gayri safı milli 

hâsılanın yüzde 8'ine dayanan cari açığın aynen sürdürüleceği ve bugün 28 milyar dolara ulaşan 
cari açığın 2007-2009 döneminde 35 milyar dolann üzerine çıkacağı öngörülmüştür. 

YTL'nin dolar karşısında 1,400'ün altında kalacağı, giderek yükselen cari açığın finansmanın
da dış borç bulunabileceği varsayımından hareket edilmiştir. Bu iyimser varsayım, 9. Kalkınma 
Planının hedeflerini inandıncı olmaktan çıkarmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1214) 
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5-) Temel ekonomik sorunlara ilişkin somut çözüm önerileri getirilmemiştir: 
9. Kalkınma Plan taslağı, "Rekabet Gücünün Artırılması", "İstihdamın Artırılması", "Beşeri ve 

Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi", "Bölgesel Gelişmenin Sağlanması" ve "Kamu Hizmet
lerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması" eksenlerine dayandırılmıştır. 

Ancak, ülkemiz ekonomisinin önemli yapı taşlarını oluşturan bu eksenlerin içinde yer alan 
sorunlara ilişkin somut hiçbir çözüm önerisi getirilmemiş, sorunlara sadece "temenni" çerçevesin
de yaklaşılmıştır. 

Örneğin, "Rekabet Gücünün Artırılması" başlığı altında sıralanan "Makroekonomik İstikrarın 
Kalıcı Hale Getirilmesi", "İş Ortamının İyileştirilmesi", "Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması", 
"Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi", "İstihdamın Artırılması" başlığı altında sıralanan "İşgücü 
Piyasasının Geliştirilmesi" ve "Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması", "Eğitim Sis
teminin Etkinleştirilmesi", "Gelir Dağılımının İyileştirilmesi", "Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağ
lanması" gibi hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği belli değildir. 

Plan, istikrarlı bir büyümeyi sağlayacak, ekonomiye küresel ölçüde rekabet gücü kazandıracak 
ve AB sürecinde temel yapısal değişiklikleri gerçekleştirecek çözüm önerilerinden uzaktır. 

6-) AB ile uyum kaygısı, DPT işlevini tartışmalı hale getirmiştir. 
Avrupa Birliği, 2007-2013 mali bütçe döneminde aday ülkelere proje bazında destek vermek 

üzere 15 milyar Euro'luk bir kaynak ayırmıştır. Bu bütçe üzerinde henüz uzlaşma sağlanamamasına 
karşın, kaynaktan azami ölçüde pay alabilmek kaygısı, geçmiş dönemlerde zaten hayata geçiril
meyen plan anlayışlarında köklü bir değişikliği zorunlu kılmıştır. 

9. Kalkınma Planının, bir yıllık erteleme ile birlikte 7 yıllık bir sürece dayandırılması da, Av
rupa Birliğinin "proje kriterlerine uyum sağlayabilme" kaygılarını ön plana çıkarmaktadır. 
Anayasanın 166. maddesi çerçevesinde, "Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi 
ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve 
değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlama" görevini devlet adına üstlenen 
DPT'nin işlevini yeniden tartışılır hale getirmiştir. 

DPT, bu süreçte, "Kalkınma planlaması yapan bir kuruluş" olmaktan çıkarak, AB standartların
da "proje havuzu sistemim" devreye sokan bir kuruluş olma sürecine girmiştir. Kalkınma Ajansları 
kurulmasına ilişkin yasanın uygulamaya başlamasıyla birlikte DPT, Anayasada belirtilen işlevinden 
daha da uzaklaşacaktır. 

7-) Planda gerekli ekonomik yapısal reformlara yer verilmemiştir: 
Ülkemiz ekonomisinin temel sorunları, yükselen cari açık, işsizlik ve gelir dağılımındaki 

adaletsizliktir. 
Dünya Bankasının 2006 ekonomik göstergelerine ilişkin raporuna göre, Türkiye, gelir 

dağılımındaki adaletsizlik açısından dünyanın performansı en kötü ülkeleri arasında yer almaktadır. 
Dünya Bankası raporuna göre, ülkemizde en zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10 arasında 17 
kat fark bulunmakta, günde 2 doların altında bir gelirle yaşayan nüfusun oranı, yüzde 10,3'ten yüz
de 18'e çıkmış bulunmaktadır. 

Ayrıca ülkemiz, 25 AB ülkesi içinde bölgesel eşitsizliklerin de en fazla olduğu ülke konumun
dadır. 

Hükümetin uyguladığı maliye ve vergi politikalarıyla, yüzde 66 oranındaki dolaylı vergilerin 
payı 6 puan artarak yüzde 72'ye çıkmış, KDV, özel tüketim vergisi ve özel iletişim vergisi gibi ver
gilerin payı yüzde 72 olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1214) 
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Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir AB'nin beşte biri ve kişi başına tüketicilerin ödediği 
reel vergi AB ülkelerindeki vergilerin 3-4 katıdır. Sanayinin gelişiminde çok önemli bir faktör olan 
elektrik, akaryakıt, doğalgaz gibi temel girdilerden alman vergilerin çok yüksek olmasının yanı sıra, 
istihdam üzerindeki vergi yükü de, yüzde 42'ye çıkmıştır. 

İşsizlik, yükselen büyüme rakamlarına rağmen kronikleşen temel sorun olarak ön plana çık
maktadır. İşsizlik 2006 yılında daha da artmış ve 11,8'e çıkmıştır. Üniversite mezunlarının yüzde 
30'u işsizdir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da işsizlik oranı, yüzde 40'larda seyretmektedir. Tarım
daki çözülme ve eksik istihdamla birlikte gerçek işsizlik oranı, yüzde 15,7 olarak hesaplanmaktadır. 
Bu çerçevede, Türkiye, her yıl en azından 1 milyon kişiye iş olanağı yaratmak durumundadır. 

9. Kalkınma Planında; 2013 yılında yüzde 7,7'ye düşmesi hedeflenen işsizlik oranı gerçekçi ol
madığı gibi, Planda istihdamın artırılması kapsamında bir çözüm önerisi getirilmemiştir. 

Cari açık açısından Türkiye, Avrupa ülkeleri İzlanda, Bulgaristan, Portekiz, Romanya ve 
Macaristan ile birlikte en kötü 7 ülke arasında yer almaktadır. 2005 yıl sonu itibariyle ihracatımız 
70 milyar doların üzerine çıkmış, ancak ithalat da 115 milyar dolar ile rekor kırmıştır. 2005 yılı 
sonunda 23 milyar dolan geçen cari açık, 2006 yılı ilk yansında 28 milyar dolara yaklaşmıştır. Cari 
açığın milli gelire oranı, yüzde 8'leri geçmiştir. 

Planda, Avrupa Birliği üyelerinin çok üzerinde seyreden cari açığın önümüzdeki süreçte 
düşeceği varsayıldığı gibi, finansmanı konusunda da herhangi bir çözüm önerisi getirilmemiştir. 

İthalatın ihracata oranının giderek büyümesi, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün giderek 
zayıfladığının göstergesidir. Büyüme olduğu dönemlerde bile ihracata yönelik tekstil, turizm gibi 
sektörlerde baş gösteren sıkıntı, sanayinin rekabet gücünün artınlması için ekonomik sistemin bir 
bütün olarak yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye, sermaye ve emek kullanımı yanı 
sıra teknolojik değişim sonucu verimlilik artışına ayarlı, verimlilik ve istihdam sağlamaya dönük, 
sürdürülebilir bir büyüme sağlayacak, zengin Kuzey'in tarım sübvansiyonlanndan etkilenen ulus
lararası pazar fiyatları, Çin ve Hindistan'ın ucuz emek gücü karşısında rekabet edebilecek ülkesel 
bir strateji kurmak zorundadır. Plan bu konuda da muğlaktır. 

Savunma sanayii, Türkiye için önceliği olan, ülke güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir sektör
dür. Türkiye, ulusal güvenliği sağlamanın yanında, bölgesel bir istikrar unsuru olmak istiyorsa, 
savunma sanayini ekonomik olarak güçlendirmeli ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmalıdır. 
Türkiye'nin bölgesel bir güç olma potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak Planda herhan
gi bir vizyon ortaya konulmaması düşündürücüdür. 

Enerji sektörü, Türkiye'nin Orta Asya ve Orta Doğu enerji kaynaklarının kavşak noktasında 
bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip bir sektördür. Sanayi sektörünün rekabet gücünü de doğ
rudan etkileyecek olan bu enerji alanında alternatif kaynaklara yönelme, ucuz, güvenli ve sürekli 
kaynaklar yaratma zorunluluğu vardır. 

Tanm sektörünün verimliliği ve rekabet gücüne kavuşturulması, önümüzdeki AB sürecinde 
kritik önem taşımaktadır. Avrupa ülkelerinde tanmsal üretimin yüzde 65'i hayvansal, yüzde 35'i 
bitkisel üretime dayanmaktadır. Türkiye'de ise bu oran tam tersidir. AB politikalan çerçevesinde 
destekleme politikalanndan yoksun kalan tanm kesiminde çözülme başlamıştır. Bu çözülme kent
lere göç ve işsizliği tetikleyen bir unsurdur. 

Tanma yeniden rekabet gücü kazandırmak ve verimliliği sağlamak için teşvik politikaları 
yeniden gözden geçirilerek, gönüllü arazi birleştirmeleri yapılmalı, tanmsal sanayi geliştirilmeli, 
ürün planlaması yapılmalı, hayvancılığı geliştirecek projelere öncelik verilmeli, teknolojik destek 
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sağlanmalı, doğrudan gelir desteği ürün planlaması ile birlikte ailesel bazda yeniden değerlendiril
meli, tarımsal ürünülerin ihracatına yönelik yatırım ve teşvik politikaları hayata geçirilmelidir. 

Türkiye'nin ekonomik gelişimi için, mevcut eğitim sisteminde köklü ve ciddi bir reform ih
tiyacı vardır. Eğitim sisteminin bu yapısıyla, sanayiin gereksinmelerine yanıt vermesi mümkün 
değildir. 

AB ülkelerinde, eğitim sistemi içerisinde mesleki ve teknik eğitimin oranı yüzde 75'tir. Tür
kiye'de ise; eğitim sisteminde AB ülkelerindeki sistemin tam tersi bir piramit oluşturulmuş, üniver
siteye endeksli bir orta öğretim sistemi kurgulanmıştır. Bu çarpık sistemin sonunda her yıl hiçbir 
mesleki formasyonu olmayan 11,5 milyon genç üniversite kapısını zorlamakta, bunlardan ancak-
yüzde 20'si yüksek öğrenim imkânı bulabilmektedirler. 

Eğitim sisteminde, AB standartlarında niteliği yükseltecek, sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman 
ihtiyacını karşılayacak, radikal değişikliklere gidilmesi, ertelenemeyecek acil bir ihtiyaçtır. 

Yüzde 60'lara varan kayıt dışı ekonomi, 15 milyar dolara yaklaşan kaçakçılık, kamu yatırım
larındaki azalma, özelleştirmede ortaya çıkan sorunlar ve sağlık sorunları da köklü değişiklikleri 
gerekli kılmaktadır. 

Ülkemiz, 9. Kalkınma Planının uygulanacağı 7 yıllık süreçte, ciddi bir yol aynmındadır. Ulus
lararası piyasalarla rekabet edebilecek, istikrarlı bir ekonomik yapının oluşturulması ve AB stan
dartlarının yakalanabilmesi için; yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi ve tarım sektörlerinin 
rekabet gücüne kavuşturulması, ihracata dönük bir yatırım programı ile kesintisiz büyümenin ger
çekleştirilmesi, vergi adaletinin sağlanması, istihdam sorununun çözümlenmesi, gelir dağılımındaki 
adaletsizliğin giderilmesi, finans sektörünün üretici kesimleri ve yatınmlan destekleyecek niteliğe 
kavuşturulması, işgücü piyasalannın iyileştirilmesi ve emeğin niteliğinin artınlması, her alanda tek
nolojik yenilenme sağlanması için gerçekçi ve akılcı bir vizyonla yeni bir programa ihtiyaç vardır. 

9. Kalkınma Planı, bu gereksinimleri karşılamaktan uzak, gerçekçi olmayan bir yaklaşımla 
hazırlanmıştır. 

Selamı Yiğit Muhsin Koçyiğit 
Kars Diyarbakır 
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I HÜKİMEIİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Tablo.6.6: Ulaştırma Hedefleri 

2006 2013 2007-2013* 
Demiryolu 1. Anahat Uzunluğu (Km.) 
Karayolu Bölünmüş Yol Uzunluğu (Km.) 

<£5 BSK Kaplamalı Devlet ve İl Yolu Uzunluğu 
oo Havaalanı Yolcu Trafiği (milyon yolcu) 

8.257 
9.441 
7.500 

60 

8.998 
15.000 
14.500 

110 

741 
5.559 
7.000 

50 
1 Dönem içindeki gelişmeleri göstermektedir 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Tablo.6.6: Ulaştırma Hedefleri 

2006 2013 2007-2013* 
Demiryolu 1. Anahat Uzunluğu (Km.) 
a) Yeni Hat Yapımı 
b) Hat Yenileme 

Karayolu Bölünmüş Yol Uzunluğu (Km.) 
BSK Kaplamalı Devlet ve İl Yolu Uzunluğu 
Havaalanı Yolcu Trafiği (milyon yolcu) 

8.257 9.195 938 
938 

1000 
9.441 15.000 5.559 
7.500 14.500 7.000 

60 110 50 
* Dönem içindeki gelişmeleri göstermektedir 
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IX. KALKINMA PLANI METNİNE İLİŞKİN DÜZELTMELER 

Sayfa 
14 

14 

14 

15 
15 
16 
16 

21 
24 
25 
25 

25 

29 

29 
31 
37 

39 
44 
45 
47 

48 

48 

48 

50 

53 

Paragraf veya Tablo 
Tablo 5.1, (Toplam Faktör 

Verimliliği Artışı %) 
Tablo 5.1, (Dış Ticaret 

Dengesi) 
Tablo 5.1, (3) Numaralı 

Dipnot 
69 
70 
76 
76 

102 
125 

Tablo 5.5, (Kredi/GSYİH) 
Tablo 5.5, (Tahsili 

Gecikmiş 
Alacaklar/Krediler) 
Tablo 5.5, Kaynak: 

164 

164 
182 
222 

234 
261 
265 

Tablo 5.13 (Net Göç Oram) 

282 

285 

286 

297 

322 

Yanlış 
4,6 5,0 1,8 

-26,7 -43,1 

urumlannı 

uluslar arası 
kredibilitiesimn 

özürlülülerin 
taviz verilmemesi bütçenin 

ayrım 
yönetimin 

30,3 
5,1 

Kaynak: TBB, BDDK, DPT, ECB 
RepoH on EU Banking Structure, 
Ekim 2005 

2004 yılı itibarıyla, belediye 

yüzde 38'e, 
kaldırılması 
2005 yılında 

artınlmasmını 
4.4'dür. 

çocuklara 
Net Göç Oranı( )(2000) 

Kalkınma Ajanslarının, 
Kuruluşu 

endeksi ile belirlenen 

(Amasya, Çorum, Samsun, 
Tokat), ve 

Sözleşmesi onaylanmış 

Türkiye'deki hakim ve 
yardımcı adalet personeli 
nicelik olarak AB ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında, yetersiz 

Doğru 
1,8 1,6 2,0 

-22,0 -32,8 

kurumlarım 

uluslararası 
kredibilitesinin 

özürlülerin 
taviz verilmemesi sonucunda 

bütçenin 
ayırım 

yönetişimin 
31,4 
4,9 

Kaynak: TBB, BDDK, DPT; ECB 
Report on EU Banking Structure, 
Ekim 2005; IMF Global Financial 

Stability Report, Eylül 2005 

2004 yılı itibarıyla, 3225 
belediyenin 191 Tinden 

derlenen istatistiklere göre, 
belediye 

yüzde 47'ye, 
kapatılması 

Tarım dışı sektörlerde 2005 
yılında 

artırılmasını 
4,4'tür. 

çocuklara 
Net Göç Oram (Binde) 

(2000) 
Kalkınma Ajanslarının 

Kuruluşu 
endeksi de dikkate alınarak 

belirlenen 
(Amasya, Çorum, Samsun, 

Tokat) ve 
Sözleşmesi'nin onaylanması 

Kanunla uygun bulunmuş 
AB ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında, 
Türkiye'deki hakim ve 
yardımcı adalet personelinin 
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71 

86 
93 

98 

414 

579 
662 

708 

olduğu görülmektedir. 

Petrolde, Ceyhan'ın 
uluslararası petrol piyasasında 
ana dağıtım noktalarından 
birisi olmasına ve petrol 
fiyatlarının teşekkülünde 
önemi artırılacaktır. 

kurslan-yoluyla 
uygulamaları ve girdi 

yapılacak 

nicelik olarak yetersiz olduğu 
görülmektedir. 

Ceyhan'ın uluslararası petrol 
piyasasında ana dağıtım 
noktalarından ve petrol 
fiyatlarının teşekkülünde 
önemli merkezlerden birisi 
olmasına çalışılacaktır. 

kursları yoluyla 
uygulamaları ve 

farklılaştinlmış girdi 
yapılacak 

DOĞRU 

Tablo. 6.14: Eğitim Kademeleri İtibarıyla Hedefler (1) 

- Okullaşma Oranları (%) 
Okulöncesi (3) 
İlköğretim 
Ortaöğretim 

Yükseköğretim (4) 

- Derslik Başına Düşen öğrenci Sayısı 

İlköğretim (5) 
Genel Ortaöğretim 

2005/2006(2) 2012/2013 

Toplam 
Örgün 

19,9 
95,6 
85,2 
38,4 
24,8 

43,5 
37,9 

50,0 
100,0 
100,0 
48,0 
33,0 

30,0 
30,0 

Kaynak: TUIK.MEB, DPT. 
(1) Bütün kademeler için veriler brüt okullaşma oranıdır. 
(2) Yükseköğretim verileri 2004-2005 dönemine aittir. 
(3) 4-5 yaş grubu için hesaplanmıştır. 
(4) Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları dahil, lisansüstü öğrencileri hariç tutulmuştur, 
grubu için hesaplanmıştır. 
(5) Kentsel alanlar için hesaplanmıştır. 

17-20 yaş 
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1.Giriş 

1. 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, değişimin çok 
boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı 
bir döneme rastlamaktadır. Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, 
kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, Plan 
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla 
gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Bu 
kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, "İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha 
adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna 
dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" vizyonu ve 
Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. 

2. Dünyada ve ülkemizde değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde 
kalkınma planlan geçmişte olduğundan çok daha önemli bir araç haline gelmiş ve 
yine bu koşulların bir gereği olarak planların yeniden tasarlanması da kaçınılmaz 
olmuştur. Bu bağlamda, devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasının 
da bir sonucu olarak, Dokuzuncu Kalkınma Planı ile her alanı detaylı düzenlemeye 
dayanan bir plan hazırlama anlayışından, belirlenen kalkınma vizyonu çerçevesinde 
makro dengeleri gözeterek, öngörülebilirliği artıran, piyasaların daha etkin işleyişine 
imkan verecek kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, sorunları 
öne diklendiren, temel amaç ve önceliklere yoğunlaşan bir stratejik yaklaşıma 
geçilmektedir. Bu yeni anlayış çerçevesinde, öngörülen stratejik amaç ve 
önceliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde, uygulamada etkinlik ve şeffaflığın 
sağlanması ve hesap verebüirliğe zemin oluşturulması amacıyla, Planda etkili bir 
izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verilmiştir. 

3. Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB'ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi 
Ekonomik Program ve Uyum îçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, 
başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar 
ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Plan farklı 
işlevlere sahip söz konusu dokümanların uyumlaştırılmasını sağlayarak tüm 
planlama çalışmalarım yönlendirici bir işlev görecektir. Böylece, kurumlar arası 
ortak anlayış ve hedef birliği sağlayacak olan Plan, yasal ve kurumsal değişimler ve 
pian-program-bütçe bağlantısının güçlendirilmesi suretiyle ülke potansiyelinin üs t 
seviyede kullanılmasına zemin teşkil edecektir. 

4. Plan sadece kamu kesimi için değil, toplumun geneli için de uzun vadeli bir 
perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet edecektir. Bu çerçevede, kamu kesimi 
ile özel kesim ve sivil toplum arasında iletişime ve ortak hedeflere dönük işbirliğine 
katkıda bulunacaktır. Böylece, tüm kesimlerin sahiplenmesiyle, toplumsal 
potansiyelimizin tamamının harekete geçirildiği bir ortamda, ekonomik ve sosyal 
gelişme hızlandırılacak, kapsayıcı bir kalkınma süreci çerçevesinde halkımızın 
yaşam kalitesi artırılacaktır. 

5. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümenin ve sosyal 
kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sjptrtPUİÜmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi 
yolunda aşağıda yer alan stratejjj^Ka4i(iaç4M, jçe^şme eksenleri olarak belirlenmiştir: 
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> Rekabet Gücünün Artırılması, 
> istihdamın Artırılması, 
> Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, 
> Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, 
> Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması. 

6. Sektörel ve tematik politikalar ve öncelikler bu eksenlerin altında ele alınmış ve 
aynı stratejik amaca hizmet edecek şekilde ilişkilendirümişlerdir. 
7. Bu anlayışla hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB'ye üyelik sürecine katkı 
sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle Plan dönemi 
AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kapsacak şekilde 7 yıllık 
olarak belirlenmiştir. 28 Nisan 2005 tarihinde 5339 sayılı Yasa ile 2005 yılı 
sonunda tamamlanan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının ardından, hazırlanacak 
yeni Planın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bir yıl ertelenmiş ve 
Dokuzuncu Kalkınma Planınm 2007 yılında başlaması kararlaştırılmıştır. 

8. Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bakanlar Kurulunca benimsenen strateji esas 
alınarak Devlet Planlama Teşkilatının koordinasyonunda tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmıştır. Planın hazırlanmasında katılımcılığa 
özen gösterilmiştir. Bu amaçla 5 Temmuz 2005 tarihli Başbakanlık genelgesi 
kapsamında, çok geniş bir alan yelpazesine sahip 57 adet özel İhtisas Komisyonu 
(ÖÎK) oluşturulmuş, söz konusu komisyonlara kamu kesimi, özel ve üniversite 
kesiminden 2252 kişi katılmıştır. Plan stratejisi ve metninin oluşturulmasında 
kurumsal birikimin yanı sıra ÖÎK raporları ile kendi alanlarında temayüz etmiş 
uzman kişiler ve kamunun üst düzey yöneticileri ile yapılan istişare toplantılarının 
sonuçlarından da yararlanılmıştır. 
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2. Planın Vizyonu ve Temel İlkeler 
2.1. Vizyon 

9. 2007-2013 dönemine ilişkin uluslararası gelişmeler ve temel eğilimler 
doğrultusunda, Türkiye ekonomisine ilişkin geçmiş dönemdeki gelişmeler ile 
mevcut ekonomik ve sosyal gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan Dokuzuncu 
Kalkınma Planının vizyonu, "istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 
paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve 
AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye** olarak belirlenmiştir. 

2.2. Temel İlkeler 

10. Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınacaktır: 

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım esastır. 

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, toplumsal katkı ve 
sahiplenmenin sağlanması esastır. 

İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esastır. 
Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil 
toplum gelişme sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlev 
görecektir. 

Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebüirlik, katılımcılık, 
verimlilik ve vatandaş memnuniyeti esastır. 

Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluşturma, 
düzenleme ve denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi esas olacaktır. 

Politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak 
önceliklendirme yapılacaktır. 

Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması esastır. 
Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılan 
değerler çerçevesinde güçlendirilmesi esastır. 

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir 
anlayış içinde korunması esastır. 
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Vizyon 
istikrar içinde büyüyen, gelirim daha adıl paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 
toplumuna dönüşen ve AO'ye üyelik için uyum sürecim tamamlamış bir Türkiye 

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ 

Rekabet Gücünün Artırılması İstihdamın Artırılması 
Beşeri Gelişme ve Sosyal 

Dayanışmanın 
Güçlendirilmesi 

Bölgesel Gelişmenin 
Sağlanması 

Kamu Hizmetlerinde Kalite 
ve Etkinliğin Artırılması 

1 Makroekonomık İstikrarın 
Kalıcı Hale Getirilmesi 

2 İş Ortamının iyileştirilmesi 
3 Ekonomide Kayıtdışılıgm 

Azaltılması 
4 Fınansal Sistemin 

Geliştirilmesi 
5 Enerji ve Ulaştırma 

Altyapısının Geliştirilmesi 
6 Çevrenin Korunması ve 

Kentsel Altyapının 
Geliştirilmesi 

7 Ar-Ge ve Yenilikçiliğin 
Geliştirilmesi 

8 Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin 
Yaygınlaştırılması 

9 Tarımsal Yapının 
Etkinleştirilmesi 

10 Sanayi ve Hizmetlerde 
Yüksek Katma Değerli 
Üretim Yapısına Geçişin 
Sağlanması 

1 İşgücü Piyasasının 
Geliştirilmesi 

2 Eğitimin İşgücü Talebine 
Duyarlılığının Artırılması 

3 Aktif işgücü Politikalarının 
Geliştirilmesi 

1 Eğitim Sisteminin 
Geliştirilmesi 

2 Sağlık Sisteminin 
Etkinleştirilmesi 

3 Gelir Dağılımının 
İyileştirilmesi, Sosyal 
İçerme ve Yoksullukla 
Mücadele 

4 Sosyal Güvenlik Sisteminin 
Etkinliğinin Artırılması 

5 Kültürün Korunması, 
Geliştirilmesi ve Toplumsal 
Diyalogun Güçlendirilmesi 

Bölgesel Gelişme 
Politikasının Merkezi 
Düzeyde Etkinleştirilmesi 
Yerel Dinamiklere ve içsel 
Potansiyele Dayalı 
Gelişmenin Sağlanması 
Yerel Düzeyde Kurumsal 
Kapasitenin Artırılması 
Kırsal Kesimde 
Kalkınmanın Sağlanması 

1 Kurumlar Arası Yetki ve 
Soıumluluklann 
Rasyonelleştirilmesi 

2 Politika Oluşturma ve 
Uygulama Kapasitesinin 
Artırılması 

3 Kamu Kesiminde İnsan 
Kaynaklarının 
Geliştirilmesi 

4 e Devlet Uygulamalaıının 
Yaygınlaştırılması ve 
Etkinleştirilmesi 

5 Adalet Sisteminin 
lYileştıulmesı 

6 Güvenlik Hizmetlerinin 
Etkinleştirilmesi 
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3. Uluslararası Gelişmeler ve Temel Eğilimler 

11. 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, küreselleşmenin 
her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin 
arttığı bir döneme rastlamaktadır. 

12. Günümüzde demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, 
düşünce, ifade ve girişim özgürlüğü dünyada ortak değerler olarak 
benimsenmektedir. Uluslararası ticaret, rekabet, fikri haklar ve çevre gibi alanlarda 
yeni norm ve standartlar getirilmekte, bu alanlarda uluslararası kurulu şiarın 
etkinliği giderek artmaktadır. Ekonomik alanda küreselleşmenin yanında bölgesel 
bütünleşme hareketleri de gelişmektedir. 

13. Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla 
küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bu süreçte, gerek organizasyon yapılarında gerekse iş yapma 
biçimlerinde büyük bir değişim gerçekleşmektedir. Geçmişte üretim yapısının ve 
uluslararası sermayenin akış yönünün belirlenmesinde etken olan ucuz işgücü ve 
hammadde bolluğu gibi geleneksel faktörler önemini görece yitirirken, etkin işleyen 
bir piyasa mekanizmasına, kurumsal yapıya, gelişmiş bir teknolojik ve ticari 
altyapıya sahip olmanın ve pazarın değişen ve gelişen tercihlerini yalandan 
izleyebilmenin önemi artmıştır. Uluslararası piyasalarda uzmanlaşmaya ağırlık 
veren, üretim teknolojisini ve yenilik yaratma kapasitesini geliştirebilen ülkeler mal 
ve hizmet üretiminde giderek daha bilgi yoğun ve yüksek katma değer getiren bir 
yapıya geçiş yapabilmektedir. 

14. Teknolojik gelişmenin artan hızı, insanların yaşam biçimlerini ve ilişkilerini 
derinden etkilemektedir. Küresel bir perspektif kazanmanın ötesinde çok hızlı bir 
bilgi erişimi olanağına kavuşulmuş olması coğrafyayı sınırlayıcı bir unsur olmaktan 
neredeyse çıkarmıştır. Bilgi yoğun sanayilerin gelişimi ve diğer coğrafyalardaki 
insan gücünden yararlanma olanaklarının genişlemesi, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerdeki iyi yetişmiş yeteneklerin önemini küresel bazda artırmaktadır. Bu 
çerçevede nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için eğitim olanaklarının 
genişletilmesi bütün dünyanın üzerinde özenle durduğu temel konu haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

15. Geçen on yılda, uluslararası sermayenin öngörülenin ötesinde hareketlilik 
göstererek gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, bu süreçte zaman zaman ortaya 
çıkan finansal krizler, gerek sağlam bir makroekonomik çerçevenin gerekse 
ekonomik ve mali yapılan güçlendirici yapısal reformların, sürekli büyüme ve 
istikrar bakımından ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. 

16. Gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda rekabetçi konumlarını 
sürdürebilmeleri ve güçlendirebilmeleri, büyümelerini verimlilik artışlarına 
dayandırmalarına ve yeni mukayeseli üstünlük alanları yaratabilmelerine bağlıdır. 
Bu doğrultuda, yenilikçiliğe önem verilmesi, bilim ve teknoloji kapasitesinin 
artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin 
biçimde kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır, önümüzdeki dönemde; 
biyoteknoloji ve nanoteknoloji gib^teEm^BN^ıe çıkmaktadır, ^^'^^z-a,, 
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17. Bu temel eğilimler çerçevesinde dünya ekonomisinde son yıllarda bir canlılık 
süreci yaşanmaktadır. 1996-2005 döneminde yıllık ortalama olarak, gelişmiş 
ülkeler yüzde 2,8, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere yönelik ticaretin olumlu 
etkisiyle, yüzde 5,1, dünya hasılası ise yüzde 3,8 oranında büyümüştür. Birleşmiş 
Milletler 2005 yılı İnsani Gelişme Raporuna göre, ülkeler bazında gelir dağılımı için 
0,67 olan Gini katsayısı eşitlikten oldukça uzaktır. 2006-2010 döneminde, dünyada 
canlılığın devam etmesi ve yıllık ortalama olarak gelişmiş ülkelerin yüzde 2,9, 
gelişmekte olan ülkelerin yüzde 5,8, dünya ekonomisinin ise yüzde 4,3 oranında 
büyümesi beklenmektedir. 

18. Dünya ekonomisindeki canlılığa ve istihdamdaki artışlara karşın işsizlik, pek 
çok ülkede ve özellikle genç nüfus diliminde sorun olmayı sürdürmektedir. Küresel 
işgücü verimliliğindeki artış 1995 yılından bu yana yüzde 2 dolayındadır. Tarım 
küresel istihdamın yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken, imalat sanayiinde 
istihdamın son yıllarda daraldığı, yeni iş alanlannuı daha çok hizmetler sektörü 
tarafından yaratıldığı görülmektedir. 

19. Dünya ticareti dünya hasılasına göre daha hızlı bir gelişme göstermektedir. 
Hizmetler dahil dünya ticaret hacmi 1996-2005 döneminde yılda ortalama yüzde 
6,5 büyümüştür. Bu gelişmeyi dünya genelinde ticaretin serbestleşmesinin yanı 
sıra, petrol dışı temel ürünlere olan talebin artması ve gelişmekte olan ülkelerin 
kendi aralarında yaptıkları ticaretin genişlemesi de etkilemiştir. Dünya ticaret 
hacminin 2006-2010 döneminde yılda ortalama yüzde 6,7 büyümesi 
beklenmektedir. 

20. Mali piyasalar istikrarlı bir döneme girmiştir. Uzun dönemli faiz oranlan düşük 
seyretmiş; hisse senedi piyasaları, bazı dengesizlik ve belirsizliklere rağmen, 
değerlerini korumuştur. Ayrıca, firmaların bilançolarının giderek düzeldiği ve 
karlılıklarının yükseldiği gözlenmektedir. Bu elverişli ortamda başta Çin olmak 
üzere, gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından giderek 
daha çok pay almaktadır. 2000 yılında dünya genelinde 1.396,5 milyar dolar 
düzeyindeki doğrudan yabancı yatırım girişleri 2004 yılında 648,1 milyar dolara 
düşmüştür . Söz konusu dönemde gelişmekte olan ülkelerin payı ise yüzde 18,1'den 
yüzde 36'ya yükselmiştir. 

21 . 2002 yılı ortalarından itibaren önemli ölçüde artan petrol fiyatları henüz dünya 
genelinde enflasyonist eğilimlere yol açmamıştır. Bunda, 19701i yıllardan farklı 
olarak enerji kullanımında etkinliğin sağlanmış olmasının yanı sıra, dünya sanayi 
üretiminin doğrudan yabancı yatırımlarla da desteklenerek giderek Güney Doğu 
Asya'ya kayması sonucu yaşanan ucuzluk dalgasının ve gelişmiş ülkelerde 
büyümenin hizmetler sektörü ağırlıklı olmasının da önemli payı bulunmaktadır. 
Ancak, petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi önümüzdeki dönem için önemli bir risk 
olu şturmaktadır. 

22. îç talebe dayalı büyümesiyle dünya ekonomisinin lokomotifi durumundaki 
ABD'nin yüksek düzeyde cari açık vermesi, buna karşılık, özellikle Almanya, 
Japonya ve Çin'in fazla vermeleri sonucunda ortaya çıkan cari işlemler dengesizliği 
diğer bir önemli risktir. Du^Scipe!fe^korumacı eğilimlerin güçlenmemesi için 
özellikle fazla veren Asya^U^le j in in^pâ^r lannı dışarıya daha çok açmaları ve 
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paralarının değerini düşük tutma uygulamasından vazgeçmeleri önem kazanmıştır. 
Söz konusu dengesizliğin azaltılması için ABD'de mali disiplinin sağlanması ve 
Japonya'da ve Euro alanında iç talebi canlandırmaya yönelik yeni ve kapsamlı 
yapısal reformların gerçekleştirilmesi de önem taşımaktadır. 

23. ABD ekonomisinde hızlı verimlilik artışı ve yüksek karlılık oranlan yatırımlarda 
canlılığın sürmesine ve istihdam artışına yol açmaktadır. Öte yandan, düşük 
düzeydeki uzun dönemli faizler ve 19901ı yılların sonundan itibaren ortaya çıkan 
konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş hane halkı harcamalarında, yüksek cari işlemler 
açığı yaratacak ölçüde, bir artışa yol açmıştır. Çekirdek enflasyonda görülen 
kıpırdanma nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının (FED) son bir 
kaç yıldır uygulamakta olduğu faiz artırımı politikasını sürdürmesi olasıdır. Aşın 
yükselen konut fiyatlarının bu politikadan hızlı bir biçimde etkilenmesi veya 
ABD'nin dış politikasından kaynaklanabilecek etkiler nedeniyle ABD ekonomisinde 
yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin bu ülkeyle sınırlı kalmayacağı açıktır. 
Önümüzdeki dönemde ABD ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3,5 civarında 
büyümesi beklenmektedir. 

24. ABD'den farklı olarak Euro alanındaki büyük ülkeler hızlı ve sürdürülebilir bir 
büyüme gerçekleştirememektedir. Euro alanı büyümesindeki yavaşlama, Eurodaki 
değerlenmeye bağlı olarak ihracat hızındaki düşüşten ve bir çok ülkede gözlenen iç 
talepteki durgunluktan kaynaklanmaktadır. Aynca, AB'deki büyük ülkelerin, emek 
piyasası başta olmak üzere, yeterli dönüşümleri gerçekleştirememiş olması büyüme 
olanaklarını sınırlamaktadır. Önümüzdeki dönemde Euro alanında, başta iç pazar 
sürecinin tamamlanması ve mali piyasalarda bütünleşmenin sağlanması olmak 
üzere reformlara ivme kazandırılması büyük önem taşımaktadır. 

25. Küreselleşmeyle bir arada yaşanan bölgeselleşmenin önemli bir örneğini 
oluşturan AB 2004 Mayısında 25 üyeli hale gelmiş bulunmaktadır. Yeni üye olan on 
ülkenin büyüme performansı görece daha iyi olmakla birlikte, bu ülkelerin Euro 
alanındaki genel durgunluk ve yüksek petrol fiyatlarından gelecekte olumsuz 
etkilenmesi söz konusu olabilecektir. Bulgaristan ve Romanya'dan sonra Türkiye, 
Hırvatistan ve Makedonya'nın katılımıyla Avrupa'nın bölgeselleşme süreci büyük 
ölçüde tamamlanmış olacaktır, özellikle genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle 
Türkiye'nin Birliğe katılımının, uzun dönem büyüme beklentisi yıllık ortalama 
yüzde 2 dolayında olan AB ekonomisine canlılık kazandırması beklenmektedir. 

26. Avrupa ülkelerinin uzun vadeli ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerini ortaya 
koyan 2000 yılı Lizbon Stratejisinde "AB'nin, daha çok ve daha iyi iş olanağının ve 
daha geniş bir sosyal uyumun yaratılabileceği, dünyanın en rekabetçi ve dinamik 
bilgi ekonomisine dönüşmesi" öngörülmekteydi. 2004 yılı Mart ayına gelindiğinde, 
bu amaca dönük olarak sağlanan gelişmelerin yeterli olmadığı görülmüş ve Strateji 
yeniden formüle edilmiştir. Yeni yaklaşımda, "büyüme ve iş yaratma" AB'nin yakın 
ve öncelikli hedefi olmaya devam ederken, üye ülkelerdeki reform uygulamalarında 
ulusal insiyatif ve sahiplenmenin güçlendirilmesi öngörülmektedir. 

27. Japonya ekonomisi 1990ların ilk yarısından bu yana yaşadığı durgunluğu, 
bankacılık alanındaki reforaüa^ye!35fğ^^ü piyasasına dönük düzenlemelere bağlı 
olarak, 2002 yılından itibaraft s£m|^e#rtâ -eri göstermeye başlamış ve 2005 yılında 
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yüzde 2,8 büyüme sağlamıştır. Ancak, gelişmiş ülkelerin çoğunda olduğu gibi uzun 
dönemde Japonya'da da ortaya çıkan nüfus yaşlanmasına bağlı olarak işgücü 
arzının daralacak ve tasarruf oranlarının düşecek olması nedenleriyle bu ülkenin 
geçmişteki yüksek büyüme sürecini yinelemesi beklenmemelidir. Nitekim bu ülke 
için uzun dönem büyüme tahminleri yıllık ortalama olarak ancak yüzde 1 
dolayındadır. Büyümenin girdiye dayalı olmaktan çok verimlilik artışına dayandığı 
Japonya'da, korunan bazı sanayilerin rekabete açılarak güçlendirilmesi, 
bankacılığın ve şirketlerin yeniden yapılanmalanyla ilgili reformlara devam edilmesi 
ve yabancı şirketlerin ülkeye girişinin özendirilmesi önem taşımaktadır. 

28. 19801i yılların ortalarından itibaren oldukça iyi bir performans sergileyen 
Güney Kore, Tayland, Endonezya, Malezya gibi bazı doğu ve güneydoğu Asya 
ekonomileri 1997 krizi sonrasında bir ölçüde canlanmıştır. Temelde mali 
sistemlerindeki ve şirketlerinin mali yapılarındaki zayıflıktan kaynaklanan kriz 
sonrasında alınan yapısal önlemlerin yanında kamu harcamalarında ve ihracatta 
artış sağlanması ve bunlara ek olarak, Kore ve Tayland gibi ülkelere doğrudan 
yabancı sermaye girişlerinin hızlanması bu canlanmada etkili olmuştur. Bu ülkeler 
2010 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 5-7 arasında büyüme potansiyeli 
taşımaktadır. 

29. 1978 yılında gerçekleştirdiği reformların ardından son çeyrek yüzyıldan beri 
yılda ortalama yüzde 9 oranında büyüyen Çin ekonomisinin ortaya çıkışı, 
küreselleşme sürecine damgasını vuran en önemli gelişmelerden biri olmuştur. 
Çin'de kişi başına gelir 1985 yılında 280 dolar iken, 2005 yılında 1290 dolara 
yükselmiştir. Bu gelişme sonucunda, son 20 yılda yaklaşık 500 milyon kişinin refah 
düzeyi günlük 1 dolarlık fakirlik sınırının üzerine çıkmış, ancak gelir dağılımı 
genelde bozulmuştur. 

30. Yüz milyonlarca kişilik ucuz işgücü ordusuna ve yüzde 50 dolayında 
olağanüstü yüksek bir tasarruf oranına sahip olan Çin, yabancı sermaye girişine ve 
ihracata dayalı bir büyüme stratejisi izlemektedir. İhracata dönük doğrudan 
yabancı yatırınım yanı sıra teknoloji yoğun yatırıma da ağırlık verilmesi bu 
stratejinin t ıkanmadan sürdürülebilmesine olanak sağlamaktadır. Emek yoğun 
ihracatın gerisinde, çalışma saatlerinin pek çok demokratik ülkeye göre daha uzun 
ve ücret düzeyinin düşük olması yatmaktadır. Emek yoğun olmayan sektörler ise, 
onlara girdi sağlayan ve altyapı hizmetleri sunan devlet işletmelerinin bankacılık 
sistemi tarafından desteklenmesi sayesinde ihracat olanağı bulabilmektedir. 

31 . Uzun yıllar dış ticaret fazlası vererek bu gün ulaştığı 800 milyar dolar 
civarındaki döviz rezerviyle Çin'in, küresel cari işlemler dengesizliğindelri payı 
büyüktür. Çin 2005 Temmuzunda döviz kuru rejiminde reforma giderek, 1995 
yılından beri uygulamakta olduğu, parasının değerini düşük tutmasına olanak 
tanıyan, dolara endeksleme politikasına son vermiştir. Henüz ciddi bir değerlenme 
olmamakla birlikte, önümüzdeki dönemde Yuanda ülkenin artan ekonomik gücünü 
yansıtacak biçimde bir artışın olması kaçınılmazdır. 

32. Çin'in 2001 yılında Dûnya^ in»mlö rgû tûne (DTÖ) üye olması, işgücü yoğun 
sektörler başta olmak üzer^TOf§. .IÛIMİCTL bu arada Türkiye ekonomisini olumsuz 
etkilemiştir, özellikle, DTy Anl^^i^i ,çerçevesinde 2005 başından itibaren tekstile 
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uygulanan kotaların kaldırılması, gelişmekte olan ülkelerin tekstil üretim ve 
ihracatını olumsuz etkilemiştir. 

33. Çin'de dış ticaret hacmi GSYÎH'mn yüzde 70'ine ulaşmıştır. Dolayısıyla, Çin 
ekonomisinde büyümenin sürdürülebilmesi bakımından ülke nüfusunun yavaş 
yavaş tüketici haline gelmesi, yani ihracata dayalı büyümenin iç taleple de 
desteklenmesi önem taşımaktadır. Çin ekonomisinin orta vadede yıllık ortalama 
yüzde 8 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

34. Asya'da son dönemlerde hızlı büyüme gösteren ülkelerden biri de Hindistan'dır. 
1991 yılından bu yana uygulamaya konulan yapısal reformlar sonucunda hızlı 
büyüme sürecine giren Hindistan'ın, halen fiziki altyapıdaki yetersizlik, özellikle 
enerji yetersizliği ve kamu kuruluşlarının finansal sorunları gibi önemli sorunları 
aşarak, önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 7 dolayında bir büyüme 
sağlaması beklenmektedir. 

35. Hindistan, yazılım sektöründeki dünya lideri konumunu giderek 
pekiştirmektedir. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde Hindistan'ın geleneksel olmayan 
hizmet ihracatında dünyanın önde gelen ihracatçılarından biri olması 
beklenmektedir. Bunun gerisinde, Hindistan'ın uzunca bir dönemdir yüksek 
eğitime ağırlık vermesi yatmaktadır. 

36. İçinde bulunduğumuz dönemde Çin'de olduğu gibi Hindistan'da da çalışma çağı 
nüfusunun toplam nüfus içindeki payı artmaya devam etmektedir. Ancak, Çin'de 
bu oranın 20101u yıllarda düşmeye başlaması, buna karşılık Hindistan'da düşüşün 
daha geç ve tedrici bir biçimde olması beklenmektedir. Bu demografik faktörün yanı 
sıra, Hindistan'ın demokrasi deneyiminin bulunması, İngilizce konuşulan ve İngiliz 
hukuk sisteminin yerleştiği bir ülke olması, ekonomik büyüme başarısının yanı sıra 
bu ülkenin dünya ölçeğinde bir güç olarak ortaya çıkmasını kolaylaştıracak diğer 
önemli unsurlar olarak görülmektedir. 

37. Çin ile Hindistan'ın küreselleşme sürecinin gerekli kıldığı yapısal nitelikteki 
reformları belli bir hızda uygulamaları durumunda, sağlamış oldukları hızlı reel 
büyüme temposunu uzun dönemde sürdürmelerine ve paralarında ortaya çıkacak 
değerlenmeye bağlı olarak oluşacak gelir düzeyi itibarıyla dünya ölçeğinde güç 
haline gelmeleri doğal bir gelişme olacaktır. 

38. Sahip olduğu doğal kaynak ve tarımsal potansiyel ile Brezilya'nın önümüzdeki 
on yıllarda dünya ekonomisi için önemi artacak ülkeler arasında yer alması 
beklenmektedir. Brezilya'da tasarruf oranının düşük düzeyde seyretmesi 
yatırımların da görece düşük kalmasına neden olmaktadır. 1999 yılında esnek kur 
politikasına geçilmesi ihracatın önünü açmıştır. Brezilya son yıllarda, artan döviz 
gelirlerini dış borçlarını azaltmada kullanarak, ekonomisini dış şoklara karşı daha 
dayanıklı hale getirmeye çalışmaktadır. Yüksek kayıtdışılık, makroekonomik 
istikrarsızlık, işletmelerin verimliliğini engelleyen düzenlemeler, kamu hizmetlerinin 
etkinsizliği ve altyapı yetersizlikleri gibi engellerin uygulanacak reformlarla ortadan 
kaldırılması durumunda, önünrt î^e^^^^pnemde Brezilya ekonomisinin yıllık 
ortalama yüzde 3-4 dolayında l^y*rKesl''bfeklWnmektedir. 
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39. OPEC ülkeleri dışında en büyük petrol üreticisi olan ve tüm batı Avrupa'dan 
doğuda Çin'e kadar uzanan bir coğrafyanın doğal gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bir 
kaç on yıldır gerilemiş olan küresel rolü yeniden güçlenmeye başlamıştır. Son 
yıllardaki enerji hammadde fiyatlan artışından olumlu etkilenerek potansiyel 
büyüme hızının üstünde bir performans sağlayan Rusya, sahip olduğu enerji 
kaynaklarının yanı sıra enerji nakil hatları ile de çok önemli bir ülke 
konumundadır. Rusya'nın gelecekte bu konumunu güçlendirmesi yatırım ortamını 
geliştirilmesine ve fiziki altyapısı için gerekli büyük yatırımları gerçekleştirmesine 
bağlıdır. Rusya için orta vadeli büyüme tahminleri yüzde 5 dolayında olmakla 
birlikte enerji hammadde fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda bu oranın 
yükselmesi olasıdır. 

40. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan, köklü ve ortak dil ve 
tarih bağlarımızın bulunduğu Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan 
enerji hammaddeleri bakımından zengin rezervlere sahip ülkelerdir. Bu ülkelerin 
petrol ve doğal gazının gerek doğu-batı, gerekse kuzey-güney yönünde uluslararası 
pazarlara ulaştınlmasındaki stratejik konumu nedeniyle Türkiye'nin, önümüzdeki 
dönemde kilit önemde enerji dağıtım merkezlerinden biri haline gelmesi söz 
konusudur. Plan döneminde, Türkiye'nin bir yandan AB'ye uyum sürecini 
tamamlaması, diğer yandan da bölgesinde cazibe merkezi haline gelmesi için, 
komşularıyla iktisadi ve ticari ilişkilerini güçlendirmesi öngörülmektedir. Bu 
bağlamda, Türkiye'nin, taraf olduğu İSEDAK, EİT, KEÎ, D-8 gibi oluşumlardaki 
etkinliğini artırması önem taşımaktadır. 
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4. Avrupa Birliğine Katılım Süreci 

41 . 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, 
ülkemiz ile AB arasındaki ilişkilerde yeni bir doneme girilmiştir. 

42. Plan dönemi sonunda, AB'ye üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi 
kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik kriterlere uyum sağlanması ve 
35 fasıl altında toplanan AB müktesebaüna ilişkin müzakerelerin sonuçlandırılarak 
katılım sürecinin tamamlanması amaçlanmaktadır. 

43. AB'ye katılım süreci; hukukun üstünlüğü temelinde, uzun dönemli ve karşılıklı 
yarar ilkesi doğrultusunda, akılcı bir yaklaşım içinde yürütülecektir. 

44. Katılım süreci, ülkemizin gelişmesinin hızlandığı ve hem ülke içinde hem de AB 
ortalamalarına göre gelişmişlik farklılıklarının azaldığı kapsamlı bir yenilenme ve 
reform sürecinin yaşanacağı bir dönem olarak değerlendirilecektir. Bu sürecin 
sonunda, AB'nin ekonomik ve sosyal standartlarına yakınsama sağlanmış olacaktır. 

45. AB'ye üyelik, ülkemizin sahip olduğu tarihsel birikim, ekonomik potansiyel, 
kültürel zenginlik, genç nüfus yapısı ve enerji terminali konumu gibi nedenlerle, 
hem Birliğin hem de Türkiye'nin gelişmesi yolunda önemli bir sinerji yaratacaktır. 
Doğrudan yabancı yatırımlardaki artış ve kaynak kullanımındaki etkinlik sonucu 
ülkemizin büyüme potansiyeli artarken, AB ekonomileri de pazar genişlemesi, daha 
rekabetçi bir iç pazar ve üretim faktörlerindeki artış nedeniyle Türkiye'nin Birliğe 
katılımından olumlu yönde etkilenecektir. 

46. Üyelik süreci, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamında köklü 
dönüşümlere yol açarken, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, sağlık, gıda 
güvenliği, tüketici hakları, rekabet kuralları, kurumsal iyileşme ve çevrenin 
korunması gibi bir çok alanda AB norm ve standartlarına ulaşılması, halkımızın 
yaşam kalitesini yükseltecektir. 

47. Müktesebata uyum süreci, ülke öncelikleri ve imkanları dikkate alınarak 
aşamalandınlacak ve bütüncül bir strateji çerçevesinde yönlendirilecektir. Uyuma 
dönük önceliklendirme yapılırken, kamunun finansman imkanlarını, özel kesimin 
rekabet gücünü, istihdamı, bölgesel gelişmeyi, çevreyi ve sosyal dengeleri gözeten 
bir yaklaşım esas alınacaktır. 

48. Uyum sağlanacak alanlarda aynı sonucu gerçekleştirecek alternatifler analiz 
edilerek, bunlar arasında maliyeti en az olan seçilecektir. Yapılacak etki 
analizlerinin sonuçlan dikkate alınarak, gerekli alanlarda gerçekçi geçiş 
düzenlemeleri talep edilecektir. 

49. Uyum süreci, AB üyeliğinin gerekleri, ülkenin ulusal öncelikleri ve uyumdan 
nispi olarak daha fazla etkilenebilecek kesimlerin ihtiyaçları arasında denge 
kurulmak suretiyle, etkin bir şekilde yönetilecektir. 

50. Toplumsal bir gelişim ve dönüşümü amaçlayan ve tüm toplumu etkileyecek 
olan üyelik süreci, şeffaf ve katılımcı bir anlayış içinde yürütülecektir. Bu 
kapsamda, işçi ve işveren kunaluşlagjs^sSg^TRsSTK'ların, kamu kesimiyle çok yönlü 
iletişim ve işbirliği içinde üyelüc 8£re£înıeft• afetif olarak katılmaları ve katkıda 
bulunmaları sağlanacaktır. g ~<//7*^jk • < \ - *«««**«.., 
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51. Kısa bir zaman içinde çok sayıda hukuki düzenlemenin yapılmasını 
gerektirecek olan katılım sürecinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkin bir 
şekilde bilgilendirilmesi ve uyumun gerektirdiği hızda karar alabilmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

52. Uyum amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanması için 
gerekli idari kapasite oluşturulacak, uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar tespit 
edilerek giderilecektir. 

53. Katılım sürecinin ve üyelik sonrası koşulların gerektirdiği idari yapılanmaya 
gidilirken, kamu yönetimini ve düzenleyici çerçeveyi etkin kılacak tedbirler 
alınacaktır. Bu çerçevede, yeniden yapılanma çalışmaları hızlandırılacak, bürokrasi 
azaltılacak, görev ve yetki örtüşmeleri giderilecek, koordinasyon mekanizmaları 
geliştirilecek, karar alma süreçleri iyileştirilerek toplumun katılımı artırılacaktır. 

54. Yeni görev ve sorumlulukların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirme 
konusunda etkili önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, kamuda nitelikli personel 
sayısı artırılacak, mevcut personelin sürekli eğitimi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

55. Ulusal kaynaklar ve katılım sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen AB mali 
yardımları, ülkemizin AB ortalamalarına yakınsamasına katkıda bulunacak 
alanlarda kullanılacaktır. Yapısal fonlara hazırlık açısından da büyük önem taşıyan 
katılım öncesi fonların etkin kullanımı için gerekli idari yapılanma tamamlanacak, 
strateji geliştirme, programlama, proje havuzu oluşturma, izleme ve değerlendirme 
mekanizmaları geliştirme alanlarına yoğunlaşılacaktır. 

56. Gerek AB üyesi ülkelerin kamuoylarında ülkemizin tanıtımı, gerek halkımızın 
AB konusunda bilgilendirilmesi ve katılım sürecinin gerekliliklerine hazırlanması 
bakımından etkili bir iletişim stratejisi geliştirilecek ve uygulamaya konulacaktır. 
Her düzeyde ve çok yönlü ilişkilerle sivil toplumlar arası bağlar, farklılık içinde 
birlik olma anlayışı ile kültürel zenginlik ve hoşgörü güçlendirilecektir. 
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5. Plan Öncesi Donemde Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler 
5.1. Makroekonomik Gelişmeler 

57 19901ı yıllar boyunca uygulanan maliye ve para politikalarına bağlı olarak 
makroekonomik yapıda artan kırılganlıklar, Türkiye ekonomisini istikrarlı buyume 
ortamından uzaklaştırmış, yüksek buyume sağlanan yılları ekonomik daralma veya 
duşuk büyüme oranları takıp etmiştir Bu donemde, istikrarsız buyume yanında 
yüksek enflasyon, artan kamu açıklan, faiz harcamaları ve borç stoku ile 
verimsizlik ekonominin temel sorunları olmuştur Dünyada küreselleşme ve 
ticaretin serbestleşmesi eğilimlerine bağlı olarak uluslararası rekabetin ve ekonomik 
dönüşümlerin yaşandığı 19901ı yıllar Türkiye ekonomisi için kayıp yıllar olmuştur 

58 Bu donemin başlarında sosyal güvenlik, KİT ve tanmsal desteklemede 
uygulanan yanlış politikalar kamu maliyesinde ciddi bir bozulmayı berabennde 
getirmiştir Artan borç stoku ve buna bağlı olarak oluşan yüksek reel faiz ortamı bir 
yandan yüksek enflasyonun kronik hale gelmesine, diğer yandan ise yurtiçi 
tasarruflann üretken yatırımlann finansmanı yenne kamu açıklannın 
finansmanına yönelmesine neden olmuştur 

59 Bu temel sorunlara ilave olarak, ekonomideki yapısal sorunlann gıdenlmesı için 
gereken reformlar soz konusu donemde gerçekleştınlememıştır Kamunun ekonomi 
içindeki ağırlığını azaltacak özelleştirme uygulamalan hayata geçınlememış, guçlu 
bir malı sistemin oluşturulmasına yönelik politikalar uygulanamamıştır 

60 Böyle bir ortamda hazırlanan VIII Planın ilk yılında denn bir ekonomik knz 
yaşanmasına rağmen, sonrasında uygulamaya konulan istikrar programı ve yapısal 
reformlar ile Türkiye ekonomisinde ciddi bir donuşum süreci başlamıştır 

61 Kriz sonrası donemde uygulamaya koyulan Ekonomik Program ve sağlanan 
siyası istikrar çerçevesinde, sıkı para, maliye ve gelir polıtıkalan uygulanmış, 
makroekonomik istikran sürekli kılacak ve ekonominin etkin, esnek ve venmlı bir 
yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yapısal reformlar konusunda kararlı bir tutum 
sergilenmiştir Bu kapsamda kamu maliyesinde etkinliğin sağlanması, malı 
sektörün güçlendmlmesı ve özel sektörün ekonomideki rolünün artınlması yönünde 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır 

5.1.1. Büyüme ve İstihdam 

62 Türkiye ekonomisi VIII Planın baz yılı olan 2000 yılında yüzde 7,4 oranında 
buyumuş ancak 2001 knzı neticesinde yüzde 9,5 oranında daralmıştır Knz sonrası 
donemde ise kararlı bir şekilde uygulanan sıkı maliye ve para polıtıkalan sayesinde 
makroekonomik istikrarın sağlanması yönünde onemh adımlar atılmış ve yüksek 
buyume performansı sağlanmıştır Nitekim, 2002-2005 döneminde GSYIH yıllık 
ortalama yüzde 7,5 oranında büyümüştür Bunun sonucunda, 2000 yılında 2 879 
dolar olan kışı başına milli gelir, 2005 yılında 5 042 dolara yükselmiştir 

63 Gerçekleştirilen yapısal reformlar ve özelleştirmeler ile bir yandan kamunun 
ekonomi içindeki düzenleyici ve denetleyici işlevi kuvvetlendınlırken, diğer yandan 
özel sektörün ekonomi içindeki ağpf^S^Şr^nlmıştır Bunun sonucunda, ekonomide 
sağlanan güven ortamının da^a^kjsj^a^ekönomık büyüme özel sektör kaynaklı 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi (S Sayısı 1214) 



- 6 0 -

olmuş, 2002-2005 döneminde özel tüketim yıllık ortalama yüzde 6,8 artarken, özel 
yatırımların artışı yıllık ortalama yüzde 19,7 oranında olmuştur 

T a b l o . 5 . 1 : T e m e l E k o n o m i k Büyük lük ler 
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Kamu 
özel 

Nüfus (Milyon Kışı) 
İşgücüne Katılma Oranı (%) 
is t ihdam Düzeyi (Milyon Kışı) 
Issızlık Oranı (%) 
Tarım Dışı Issızlık Oranı (%) 

Toplam Faktör Verimliliği Artışı (%) 
Dış Ticaret 
ihraca t (FOB) (Milyar Dolar) 
İthalat (CİF) (Milyar Dolar) 
Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) 
Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) l2' 
C a n işlemler Dengesi / GSYIH (%) 
Dış Ticaret Hacmi / GSYIH (%) 
Kamu Finansmanı (Yüzde) 
Genel Devlet Gelirleri P> / GSYİH 
Genel Devlet Harcamaları W / GSYİH 
Genel Devlet Borçlanma Gereği P> / GSYİH 
Genel Devlet Faiz Harcamaları P) / GSYİH 
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği W / GSYÎH 
Kamu Net Borç Stoku / GSYİH 
Kamu Brüt fcorç Stoku / GSYİH 
Vergi YûkûP» / GSYİH 
Fiyatlar (Yujzde Değişme) 
TÜFE Yıl Sonu 
TÜFE Yıl Orsalaması 

124,6 
200,0 
2 879 
6 820 

7,4 
6,3 
7,1 
6,2 

16,9 
19,6 
16,0 
67,4 
49,9 
21,6 

6,5 
9,4 
4,6 

27,8 
54,5 

-26,7 
7,6 

-4,9 
41,2 

40,4 
50.2 

9,8 
17,0 
11,9 
57,5 
68,8 
30,6 

39,0 
54,9 

487,2 
363,4 
5 042 
8 145 

7,4 
8,1 
2,4 
8,8 

24,0 
25,9 
23,6 
72,1 
48,3 
22,1 
10,3 
13,6 

5,0 

73,4 
116,5 
-43.1 

18,2 
-6,4 
52,9 

44,1 
44,3 

0,2 
9,6 

-0,1 
55,7 
71,5 
31,7 

7,7 
8.2 

-
-
-

4,4 
3,0 

-0,6 
3,4 
4,1 

-2,1 
5,9 

-
48,9 

-
9,9 

14,2 
1,8 

12 757 
33 517 
31 503 

1,5 
1,5 
1,6 
1.5 
2,7 

-
-

380,6 
71,3 

165,0 
7,9 

-
0,3 

-2,7 -0,1 

1,6 
1,7 
2,0 
1,7 
1,2 

70.8 

7,8 

0,4 

0,2 

41,8 
50,8 

9,0 
16,6 

8,5 
71,2 
86,1 
30,5 

28,8 
32,4 

45,3 
47.6 

2.3 
2,8 

-
-

64,6 
40,8 

2,2 
2,1 

45,0 
47,2 

2,2 
3,1 

-
-

63,1 
40,5I6» 

2,0 
2,1 

(1) Reel fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir 
(2) 2003 yılından itibaren Turizm Gelirlerinin tanımında değişiklik yapılmıştır 
(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu ıdarelen, özel bütçe kapsamındaki ıdarelen. düzenleyici ve denetleyici 

kurumlan, sosyal güvenlik urumlannı, mahalli ıdarelen, döner sermayelen ve fonlan kapsamaktadır 
(4) Genel Devlet ve KİTlen kapsamaktadır ^ ^ 
(5) Sosyal güvenlik pnmlen dahil, vergi red ve Îadeleaif&nçts*-TK 
(6) 2001-2004 Ortalamasıdır /T'\.GS\ ^rtSS8****, 
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64. Bu yüksek büyüme performansında, sağlanan verimlilik artışları da önemli rol 
oynamıştır. Nitekim, 1996-2000 döneminde yıllık ortalama yüzde 24,5 olan toplam 
faktör verimliliğinin büyümeye katkısı, 2001-2005 döneminde yüzde 42'ye 
ulaşmıştır. Bu dönemde sermaye birikiminin büyümeye katkısı yüzde 51,7 olurken 
istihdam artışının katkısı ise yüzde 6,3 olarak gerçekleşmiştir. 

65. Büyümenin sektörel yapısına bakıldığında, en büyük katkının sanayi 
sektöründen geldiği görülmektedir. 2001-2005 döneminde tarım sektörü büyümesi 
yıllık ortallama yüzde 1.1 olurken sanayi ve hizmetler sektörleri sırasıyla yüzde 5,1 
ve 4,3 oranında büyümüştür. Bu gelişmeler sonucunda, tarım sektörünün toplam 
katma detğer içindeki payı azalmaya devam etmiş ve 2000 yılındaki yüzde 14,1 
seviyesinden 2005 yılında yüzde 10,3 düzeyine gerilemiştir. Hizmetler sektörünün 
payı yüzdle 62,6'dan yüzde 64,4'e, sanayi sektörünün payı ise yüzde 23,3'ten yüzde 
25,4 seviyesine ulaşmıştır. 

66. Plan .döneminde, ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki etkisi sınırlı 
kalmıştır. 2001-2005 döneminde yıllık ortalama istihdam artışı yüzde 0,4 olmuş ve 
işsizlik oranı 2005 yılı itibarıyla yüzde 10,3 seviyesine ulaşmıştır. Bu gelişmede 
2001 yılımda yaşanan kriz ve tarım istihdamındaki çözülme belirleyici olmuştur. 
Nitekim, 2001-2005 döneminde tarım istihdamı yıllık ortalama yüzde 3,3 oranında 
azalırken tarım dışı istihdam yüzde 2,5 oranında artmıştır. 

67. İşgücü piyasasında görülen belirgin gelişmelerden biri de işgücüne katılma 
oranında [yaşanan düşüş eğiliminin devam etmiş olmasıdır. 2000 yılında yüzde 49,9 
olan işgücüne katılma oranı 2005 yılında yüzde 48,3 seviyesine gerilemiştir. 

68. İşgücü piyasasında görülen bu gelişmeler sonucunda, istihdam edilenlerin 
çalışma çjağındaki nüfus içindeki payını gösteren istihdam oranı düşük kalmaya 
devam etıtniş ve 2005 yılı itibarıyla yüzde 43,4 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, genç 
ve eğitimli nüfus içindeki işsizlik oranının yüksekliği işgücü piyasasındaki önemli 
sorunlardjan biri olmaya devam etmiştir. 
5.1.2. Pa\ra Politikası ve Fiyat İstikran 

69. 2001 yılında yaşanan kriz nedeniyle VIII. Planda yer alan kur çapasına dayalı 
enflasyonu düşürme politikası öngörülenden daha önce terkedilmiş, 2001 yılı 
başından1 itibaren dalgalı kur rejimi altında kısa vadeli faiz oranlarının temel 
politika aracı olarak kullanıldığı ve para tabanının gelişiminin, enflasyon hedefinin 
yanında, iek bir çıpa olarak takip edildiği para politikası stratejisi uygulanmıştır. 
Mevcut enflasyonun gelecek dönem enflasyon görünümüne ilişkin içerdiği bilginin 
yanı sıra,- enflasyonun orta vadeli eğiliminin belirleyicileri olan arz talep dengesi, 
verimlilikıgelişmeleri, enflasyon beklentileri, uluslar arası likidite koşullan ve risk 
priminin seyrine ilişkin görünüm kısa vadeli faiz kararlarında temel belirleyiciler 
olmuştur. 

70. Uygul|anan sıkı para politikasının bütçe disiplini ve yapısal reformlarla 
desteklenfnesi sonucu, enflasyon 34 yıl aradan sonra ilk kez 2004 yılında tek haneli 
seviyelere inmiş, 2005 yılında yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası 
bağımsızlığının sağlanması, para politikasının nihai hedefinin fiyat istikran olarak 
belirlenmesi, kamu kesiminin mali^^pısfcınlîky, düzeyinin gerilemesi ve para 
politikasııjun kredibilitiesinin artmasa'a#K^fİâsyon\hedeflemesi rejimin^geçiş için 
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gerekli ön koşulları sağlamış ve 2006 yılı başından itibaren söz konusu rejime 
geçilmiştir- Uygulanan rejimle birlikte para politikasının şeffaflığı ve hesap 
verebilirliği artmıştır. 
5.1.3. Ödemeler Dengesi 

71 . Türkiye ekonomisi dünya ekonomisiyle daha fazla entegre olmuş ve dış ticaret 
hacmi önemli ölçüde artmıştır. 2000 yılında 27,8 milyar dolar olan ihracat 2,6 kat 
artarak 2005 yılında 73,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2001-2005 
döneminde yıllık ortalama ihracat artışı nominal olarak yüzde 21,4 olarak 
gerçekleşirken, reel ihracat artışı yıllık ortalama yüzde 15,4 olarak gerçekleşmiştir. 

72. 2000 yılında 54,5 milyar dolar olan ithalat 2001-2005 döneminde 2,1 kat 
artarak 2005 yılında 116,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki yıllık 
ortalama İthalat artışı nominal olarak yüzde 16,4, reel olarak yüzde 10 olmuştur. 

73. 2001-2005 döneminde ihracatımız önemli ölçüde artmasına rağmen, YTL'nin 
değerlenmesi, özellikle Çin menşeli ucuz ürünlerin ithalatının artması, ihracattaki 
dönüşümün getirdiği ihracatın ithalata bağımlılığının artması ve petrol fiyatlarında 
yaşanan artışlar sonucunda dış ticaret dengesinde önemli açıklar oluşmuştur. 
Bunun sonucunda, 18,2 milyar dolar seviyesine yükselen turizm gelirlerindeki 
artışa rağjmen, cari açığın GSYİH'ya oranı giderek artmış ve 2005 yıl sonu itibarıyla 
yüzde 6,4'e ulaşmıştır. Ancak, kısa vadeli sermaye girişinin yanı sıra özellikle 
doğrudan yabancı sermaye girişindeki ve bankacılık dışı özel sektörün 
borçlanmasındaki artış sonucunda carı açığın finansmanının kalitesinde iyileşme 
görülmeye başlanmıştır. Nitekim, 2005 yılında cari açığın yüzde 42'si doğrudan 
yabancı yatırım ile finanse edilmiştir. 

74. Ülkemizin istikrarlı bir şekilde büyüyebilmek için ihtiyaç duyduğu doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları, makroekonomik istikrarın sağlanması ve Avrupa 
Birliğine üyelik yolunda ilerlemeler kaydedilmesiyle birlikte artmaya başlamış ve 
2005 yılı itibarıyla 9,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
5.1.4. Kamu Maliyesi 

75. Sürdürülebilir bir büyüme ortamının oluşmasına katkıda bulunacak, 
enflasyonla mücadeleyi destekleyecek ve kamu borç stokunu makul seviyelere 
çekmeye yetecek düzeyde faiz dışı fazla verme politikasına VIII. Plan dönemi 
boyunca devam edilmiştir. 

76. Uygulanan sıkı maliye politikasının doğal bir gereği olarak gelir artırıcı ve 
harcamaları disipline edici tedbirler alınmış, bununla birlikte mali uyum büyük 
ölçüde gelir artırıcı politikalarla sağlanmıştır. Yüksek oranlı büyüme de gelirleri 
artırmak suretiyle bu sürece katkıda bulunmuştur. Plan döneminde sağlık, sosyal 
yardım ve sosyal güvenlik sisteminin önemli ölçüde genişletilerek dar ve orta 
gelirliler ile özürlülülerin yararlandığı hizmetlerin ve desteklerin artırılmış olmasına 
rağmen mali disiplinden taviz verilmemesi bütçenin faiz dışı harcamalarının 
GSYÎH'ya oranında yüzde 1 civarında düşüş gerçekleşmiştir. 

77. Kamu maliyesi alanında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, piyasalarda 
oluşan güven ortamının da etkisiyle i]ai^=©ranları ve dolayısıyla kamunun faiz 
ödemelerinin GSYİH'ya oranı öneml^ölff'üde -ge/îlemiş ve kamu kesimi borçlanma 
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gereğinin GSYÎH'ya oranı 2000 yılındaki yüzde 11,9luk seviyesinden 2001 yılında 
yüzde 16,3'e yükselmiş ve bu açık 2005 yılı sonunda yüzde 0,1 fazlaya 
dönüşmüştür. 

78. 1999 yılında yapılan reform sonrasında mali dengelerinde düzelme görülen 
sosyal güvenlik kuruluşlarının mali açıklan 2001 yılı ekonomik krizi, emekli 
aylıklarında önemli oranlarda reel artışların yapılması, prim affı beklentileri 
nedeniyle prim gelirlerinin düşmesi, sağlık harcamalarındaki yüksek oranlı reel 
artışlar neticesinde giderek yükselmiştir. Nitekim, sosyal güvenlik kuruluşlarına 
yapılan bütçe transferinin GSYÎH'ya oranı 1999daki yüzde 3,5lik seviyesinden 
2000 yılında yüzde 2,6 seviyesine gerilemiş, ancak 2001 yılından itibaren sürekli 
artarak 2005 yılında yüzde 4,8 mertebesine yükselmiştir. Bu nedenle sosyal 
güvenlik kuruluşlarının açıklan, önümüzdeki dönemde üzerinde titizlikle durulması 
gereken bir konu haline gelmiştir. 

79. Kamu iktisadi teşebbüslerinde piyasa şartlarına uygun bir fiyatlandırma ve atıl 
istihdamı azaltma politikası izlenerek mali disipline riayet edilmiştir. Bu çerçevede, 
2000 yılında özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil KİT sistemi 
GSYİH'nın yüzde 1,62'si oranında faiz dışı finansman açığı verirken, 2001 yılında 
yüzde 0,22 ve 2005 yılında yüzde 0,47 oranında faiz dışı fazla veren bir düzeye 
erişmiştir. 

80. Özelleştirmede başta Türk Telekom, Tüpraş, Erdemir, Atatürk Havalimanı ve 
Petrol Ofisinin özelleştirilmesi gibi önemli adımlar atılmış ve 2001-2005 döneminde 
14,3 milyar dolar düzeyinde özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu rakam 2006 
yılı ilk çeyreğindeki gerçekleşmelerle birlikte 22 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 

81. Maliye politikasının temel amacı olan kamu borcunun sürdürülebilir seviyelere 
indirilmesi uygulanan borçlanma politikasıyla da desteklenmiş, uzun vadeli ve 
düşük faizli iç borçlanma politikalan kamu borç stokunu ve faiz yükünü azaltıcı 
yönde etkide bulunmuştur. Böylece, iskontolu devlet iç borçlanma senetlerinin 
yıllık ortalama bileşik faiz oranı 2000 yılındaki yüzde 36,2 seviyesinden 2001 
yılında yüzde 99,6 seviyesine çıkmış, 2005 yılında ise yüzde 16,3 seviyesine 
inmiştir. îç borçlanma senetlerinin ağırlıklı ortalama vade yapısı ise 2000 yılında 
17,3 ay iken 2005 yılında 27,4 aya yükselmiştir. Kamu kesimi faiz ödemelerinin 
GSYİH içindeki payı 2000 yılında yüzde 17,6 seviyesinden 2001 yılında yüzde 24,3'e 
çıkmış, 2005 yılında ise yüzde 9,7 seviyesine düşmüştür. Bu gelişmeler sonucunda 
kamu net borç stokunun GSYİH içindeki payı, 2000 yılındaki yüzde 57,5lik 
seviyesinden, 2001 yılanda yüzde 89,6'ya yükselmiş ve 2005 yılında yüzde 55,7 
seviyesine gerilemiştir. 

5.1.5. Makroek.onom.iyi Güçlendirici Yapısal Reformlar 

82. Bankacılık sistemi yeniden yapılandınlmıştır. Kamu bankalannın 
sermayelerinin güçlendirilmesi ve görev zaran alacaklannın tasfiye edilmesiyle 
birlikte sistemi bozucu etkilerinin en aza indirilmesi, TMSF bünyesine alman 
bankaların yeniden yapılandınlması, özel bankaların kendi kaynaklanyla 
sermayelerini artırmalanna ve risklerirûsmıriandırmalanna ağırlık verilmesi, söz 
konusu yapılandırmanın temel sonueîâr^oL^şHur. 
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83. Bağımsız bir yapıya kavuşturulan Merkez Bankasının temel amacı fiyat 
istikrarının sağlanması olarak belirlenmiştir. 

84. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla, yatırımların gerçekleştirilmesinde 
karşılaşılan idari engellerin ortadan kaldırılmasına ve bürokratik işlemlerin 
azaltılarak prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

85. Rekabetçi ve saydam ihale kurallarıyla etkinliği artırmayı ve yolsuzlukları 
engellemeyi amaçlayan ve uluslararası normlara uygunluğu sağlayan yeni ihale 
kanunu yürürlüğe konmuştur. 

86. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanun ile borçlanma 
ve borç yönetimi konularındaki mevzuat dağınıklığı giderilmiştir. Bu Kanuna 
dayanarak, Hazine tarafından üstlenilen mali yükümlülüklerin ödenmesi, 
kaydedilmesi ve raporlanmasını kapsayan, Hazinece verilen ikraz ve garantileri 
disipline eden, risk hesabı sistemini getiren ve borçlanmada şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve disiplini sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. 

87. Kamuda mali saydamlığı bozan bütçe içi ve bütçe dışı fon sistemi 2000 ve 2001 
yıllarındaki yasal düzenlemelerle büyük ölçüde tasfiye edilmiş, ödenek üstü 
harcamaya imkan veren düzenlemeler iptal edilmiş, bütçe disiplininin 
güçlendirilmesi ve bütçe kapsamının genişletilmesi amacıyla özel gelir-özel ödenek 
uygulamalarına VIII. Planda hedeflendiği gibi son verilmiştir. 

88. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi 
yeniden düzenlenmiştir. Kanunla plan-program-bütçe ilişkisini güçlendirecek 
mekanizmalar oluşturulmuş ve bütçe hazırlama süreci ile bütçe kapsamı yeniden 
tanımlanmıştır. Bu çerçevede, merkezi yönetim bütçe kanunu hazırlama sürecini 
başlatan ve makro politikalar, ilkeler ve temel ekonomik büyüklükleri içeren Orta 
Vadeli Program (OVP) ile bütçe gelir-gider tahminlerini ve kamu idarelerinin ödenek 
teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Planın (OVMP), üç yıllık dönemi 
kapsayacak şekilde, her yıl hazırlanması hükme bağlanmış olup, 2005 yılında 
uygulanmasına başlanmıştır. Aynca, 5018 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının 
etkili bir şekilde elde edilmesi ve verimli kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali 
saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı, işleyişi, bütçelerin 
uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrol 
yeniden düzenlenmiştir. 

89. Vergi sisteminin daha etkin ve basit hale getirilmesi amacıyla gelir ve kurumlar 
vergisi oranlan düşürülmüş, istisna ve muafiyetler daraltılmış, özel tüketim vergisi 
uygulamaya konulmuş, yatırım araçları üzerindeki farklı vergilendirme 
uygulamalarına son verilmiş, yatırım indiriminin üç yıllık bir geçiş süreci sonunda 
tamamen kaldınlmasma yönelik düzenleme yapılmış, kamu maliyesindeki 
iyileşmeden de faydalanılarak gelir vergisinde ve bazı sektörlerde katma değer 
vergisinde indirim gerçekleştirilmiş ve mali kesim üzerindeki aracılık maliyetleri 
azaltılmıştır. Aynca gelir idaresi yeniden yapılandırılmıştır. 

90. îcra ve îflas Kanununda değişikliklere gidilerek uzlaşma suretiyle borçlann 
yeniden yapılandınlması müesseses ia ly^mrulmuş ve bu kapsamda sermaye 
şirketlerinin alacaklılarla uzlaşarak^ top^çlahnı yeniden yapılandırmalan ve 
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faaliyetlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, icra-iflas işlemlerine etkinlik ve 
hız kazandırılmış ve istinaf yoluna ilişkin usul hükümleri düzenlenmiştir. 

91. Yabancı sermaye yatırımlarını artırmak ve yatırımcılara güven sağlamak 
amacıyla uluslararası tahkime imkan sağlayan yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

92. Çalışma hayatını esnek bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan ve mevcut 
düzenlemeleri günün koşullarına uygun hale getiren yeni İş Kanunu çıkarılmıştır. 
Kanunda ayrıca, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçilerin 
mağduriyetini giderici garanti fonunun kurulması, iş güvencesi, iş sağlığı ve 
güvenliğinin etkin uygulanması ve özel istihdam bürolarının kurulması gibi 
hükümler yer almaktadır. Kanunla istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, 
yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik 
sigortası hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. 

93. Enerji, telekomünikasyon, tütün ve şeker pancan sektörlerinde piyasaların rekabetçi 
bir yapıya dönüştürülmesi ve piyasaların bu bağlamda düzenlenmesi ve denetlenmesi 
amacıyla gerekli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Aynca, tarımda reform çalışmaları 
kapsamında şeker ve tütün gibi arz fazlası ürünlerden alternatif ürünlere geçiş 
sağlanarak üretiminin taleple uyumlu hale getirilmesine yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu sektörlerde kurumsal yapılanma önemli ölçüde tamamlanmıştır. 

94. 2001 yılından itibaren tarımsal destekleme kapsamında girdi ve destekleme 
alımları yoluyla verilen fiyat desteklerinden vazgeçilerek üreticiler doğrudan gelir 
desteği aracılığıyla desteklenmeye başlanmıştır. Çiftçi kayıt sistemi oluşturularak, 
çiftçilerin, doğrudan gelir desteği başta olmak üzere, tarımsal desteklerden 
faydalanabilmeleri bu sisteme kayıtlı olmalarına bağlanmıştır. 

95. Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri yeniden yapılandırılarak özerk hale 
getirilmiştir. 

5.2. Rekabet Gücünün Artırılması 

96. Dünyada küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişme sürecinde uluslararası 
piyasalarda uzmanlaşma ve teknoloji geliştirme yetkinliği rekabet gücünün önemli 
unsurları olmuştur. Rekabet avantajı unsurlarının hızla değiştiği bu süreçte, bilgi 
ve iletişim teknolojileri iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler meydana 
getirmiştir. Ekonomik gelişmede bilgi yoğun ve yüksek katma değerli mal ve hizmet 
üretimi ön plana çıkmış, özellikle işgücünün eğitim seviyesi ve gerekli yeteneklere 
sahip olması önem kazanmıştır. 

97. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin rekabet gücü sıralamasındaki yerinde bir 
iyileşme gözlenmektedir. Bu iyileşme işletme operasyonları ve strateji, iş ortamının 
kalitesi ve teknoloji faktörleri açısından daha belirgin olarak görülmektedir. 
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T a b l o . 5 . 2 : Ü lke ler Arası R e k a b e t Gücü S ı ra lamas ında Türkiye 'n in Yeri 

Kriterler 
Kapsanan Ülke Sayısı 
Büyüme Rekabet Gücü (GCI) 

-Teknoloji 
-Kamu Kurumları 
-Makroekonomik Ortam 

İş Ortamı Rekabet Gücü (BCI) 
-İşletme Operasyonları ve Strateji 
-Ulusal İş Ortamının Kalitesi 

2 0 0 0 
59 

40. 

-
-
-

29. 
28. 
29. 

2 0 0 2 
80 

69. 
54. 
63 . 
78 . 
54. 

56. 
55. 

2 0 0 5 
117 
66. 
53. 
6 1 . 
87. 
51 . 
38. 
51 . 

Kaynak: World Economıc Forum: Global Compeüüveness Reports (2000-2006) 

98. Ülkemizde işgücü verimliliğinin; gerek gelişmiş ülkelerle, gerekse işgücü 
maliyetleri açısından Türkiye'ye benzeyen Polonya üe karşılaştırıldığında düşük 
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, işgücü verimliliği Çin, Hindistan ve Romanya 
ile karşılaştırıldığında Türkiye'de daha yüksektir. Bu üç ülkenin önemli 
avantajlarından biri imalat sanayiinde işgücü maliyetlerinin saatte 1 doların altında 
olmasıdır. Ülkemizde rekabet gücünün artırılabilmesi için verimlilik artışının 
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Tarım sektöründeki verimlilik seviyesi ülke 
ortalamasının çok altındadır. 

T a b l o . 5 . 3 : 2 0 0 4 Yılı Karş ı laş t ı rmal ı İ şgücü Ver iml i l iğ i Gös terge ler i 

Ülkeler 

ABD 
Japonya 
Belçika 
Almanya 
Polonya 
Romanya 
Çin 
Hindistan 
Türkiye 

Verimlilik (Bi 

Genel 

81,9 
57,8 
71,4 
60,6 
33,6 
18,2 

9,4 
7,3 

24 ,0 

Tarım 

70,2 
17,9 
36,8 
33,6 

4,4 
7,8 
2,6 
3,6 
8,5 

n Dolar) (1) 

Sanayi Hizmetler 

103,6 
67,6 
77,3 
63,8 
37,6 
24,1 
20,9 
11,5 
30,6 

76,8 
56,5 
70,6 
60,2 
41,3 
22,1 

9,8 
12,7 
32,2 

Çalışılan Saat 
(Dolar) 

Başına 

Verimlilik „ ***?.?* Malıyetı(2) 
43,22 
31,03 
42,06 
36.17 
17,65 
9,15 
4 ,78 
3,10 

11,14 

21,97 
21,54 
30,45 
32,84 

2,54 
0,53 
0,75 
0,60 
3,46 

Yülık 
Ortalama 
Çalışılan 

Saat 

1.985 
1.864 
1.722 
1.674 
1.901 
1.992 
1.958 
2.347 
2.154 

Kaynak: İM D World Competitiveness Yearbook 2005 
(1) GSYÎH (SAGP)/Çalışan Sayısı 
(2) imalat Sanayii 

99. Son yıllarda birçok alanda gerçekleştirilen yapısal reformlar ve sağlanan 
makroekonomik istikrar sonucu önemli verimlilik artışları elde edilmesine rağmen 
ülkemizin rekabet gücü yeterince geliştirilememiştir. Bunun temel sebepleri; 
makroekonomik istikrarda, iş ortamının kalitesinde, finansmana erişimde, enerji ve 
ulaştırma altyapısında, çevrenin korunması ve kentsel altyapıda, Ar-Ge ve 
yenilikçiliğin geliştirilmesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygmlaştınlmasmda 
yaşanan yetersizlikler ile kayıtdışılığ^r^jc&fcsekjiği, tarımsal yapıdaki sorunlar ve 
sanayi ve hizmetlerde yüksek katma ̂ e*|^i.taeJ£m>;Vapısma geçilememesidir. 

.•A-î--' 
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5.2.1. İş Ortamının İyileştirilmesi 

100. Türkiye'de son dönemde makroekonomik istikrarın sağlanması yanında 
gerçekleştirilen çeşitli düzenlemelerle iş ortamının iyileştirilmesinde önemli mesafe 
alınmış ve yatırımlarda artış kaydedilmiştir. 

101. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı kapsamında^yatırım ve 
işletme dönemlerinde karşılaşılan idari engellerin kaldırılmasına yönelik birçok 
düzenleme gerçekleştirilmiştir. 

102. Bu çerçevede, bir günde şirket kurulması mümkün hale gelmiş, doğrudan-
yabancı yatırım için aranan en düşük sermaye miktarı kaldırılmış ve izin 
sisteminden bilgilendirme sistemine geçilmiş, şirket kurma öncesindeki işlemlerde 
yabancı ve yerli yatırımlar arasındaki ayrım giderilmiş, Türkiye'de çalışacak 
yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esaslar belirlenmiş ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu izinlerle ilgili tek yetkili kuruluş olarak tespit 
edilmiştir. _-

103. Yeni Maden Kanunu ile madencilik konusundaki izinlerde süreci önemli 
ölçüde kolaylaştıran düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, Kalkınma Ajansları 
Kanunuyla, illerde izin başvurularının yapılacağı, takip ve koordine edileceği tek 
merci olarak Yatırım Destek Ofisleri oluşturulmasına imkan sağlanmıştır. 

104. Ülkemizde yatırımın başlangıcından işletmeye geçiş dönemine kadar, ilgili 
kuruluşlar tarafından verilen izin, onay ve lisanslarda bürokrasinin fazlalığı, 
mükerrerliği, yeterince açık olunmaması gibi konuların önümüzdeki dönemde 
çözüme kavuşturulması ihtiyacı devam etmektedir. Bu durum, Türkiye'nin iş 
ortamı göstergeleri OECD ortalaması ile karşılaştırıldığında daha net görülmektedir. 

T a b l o . 5 . 4 : İş Ortamına İ l i şk in Gös terge ler ( 2 0 0 5 ) 
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Kaynak: Dünya Bankası, Doıng Business in 2006. 

105. OECD ülkeleri ortalamasıyla karşılaştırıldığında işletmelerin toplam vergi 
ödemelerinin brüt kara oranının hala yüksek olduğu görülmektedir. Vergi yükünü 
azaltmak üzere vergi oranlarında çeşitli indirimler yapılmıştır. Ayrıca, gelir ve 
kurumlar vergisi bakımından kurum kazancı üzerindeki vergi yükünün gelir ve 
kurumlar vergisinde yapılan düzenlemeler^ sonucunda yüzde 34 seviyesine inmesi 
beklenmektedir. Diğer taraftan, veKgf'^sıstenâh^n karmaşıklığı ve ödenecek vergi 
sayısının fazlalığı nedeniyle vergi i^ermerinm maliyeti yüksekliğini korumaktadır. 
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106. İşgücü üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükünün azaltılması ihtiyacı 
devam etmektedir. Bu yüklerin azaltılması aynı zamanda işgücünün kayıt altına 
alınması açısından da önemli görülmektedir. 

107. 2005 yılında KOBİ tanımı konusunda AB mevzuatı ile uyumlu yasal 
düzenleme yapılmıştır. Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBİlerin 
kurumsal yönetişiminin geliştirilmesi, İŞGEM benzeri destek kurumları aracılığıyla 
teknik yardım sağlanması, uygun koşullu ve çeşitlendirilmiş finansman 
imkanlarının artırılması iş ortamının gelişmesi açısından önem arz etmektedir. 

108. Fikri mülkiyet hakları sistemi güçlendirilmiş, fikri hak korsanlığı ve 
taklitçiliğinin önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, eser sahibinin 
hakları ve bağlantılı haklar alanında, daha etkin ve verimli bir yapılanma henüz 
sağlanamamıştır. Bunun yanı sıra, fikri mülkiyet hakları alanında yargı sisteminin 
geliştirilmesi gereksinimi sürmektedir. 

109. İzinlerle ilgili çok sayıda dava açılması, yargı sürecinin uzun sürmesi, 
bakanlıklarca verilen izinlerin bilirkişi müessesesi yoluyla iptali ve işletme 
faaliyetlerinin durdurulması gibi sorunları gidermek amacıyla etkin ve hızlı işleyen 
bir yargı sisteminin tesis edilmesine yönelik yasal altyapı çalışmaları devam 
etmektedir. 

110. Teşvik sisteminde etkin destek araçlarının bulunmayışı, karmaşıklık, 
mükerrerlik, eşgüdüm eksikliği ve performans izleme mekanizmalarının yetersizliği 
gibi konular önemini korumaktadır. 
5.2.2. Kayttdışı Ekonominin Azaltılması 

111. Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorunu haline gelen kayıtdışı ekonominin 
temelinde, ülkemizde uzun süre yaşanan makroekonomik istikrarsızlık, yüksek 
enflasyon, yüksek vergi ve prim oranları, idari-mali-yasal yükler gibi ekonomik 
nedenler yer almaktadır. 

112. Makroekonomik istikrar ve enflasyon konusunda gelişmeler sağlanmasına 
rağmen, işletmelerin çok büyük bölümünün küçük ölçekli olması, yoksulluk, 
işsizlik, yolsuzluk ve kamu harcamalarında israf, çarpık kentleşme, bürokratik 
formaliteler, ekonomide nakit kullanımının gelişmiş ülkelere göre yüksek olması, 
denetim sisteminin etkinsizliği, kamu kurumlan arasındaki koordinasyon eksikliği, 
sıkça çıkarılan aflar, kayıtdışılıkla mücadelede toplumsal ve siyasi iradenin 
oluşmaması gibi yapısal ve sosyal nedenler kayıtdışı ekonominin boyutlarının 
artmasına yol açmaktadır. 

113. Ülkemizde kayıtdışı ekonomiye yönelik çalışmalar bu sorunun boyutunun 
gelişmiş ekonomilere kıyasla hayli yüksek olduğunu göstermektedir. Kayıtdışı 
ekonomi alanının büyümesi, bireyler ve işletmeler arasında haksız rekabetin 
doğmasına, gelir dağılımının bozulmasına, mükelleflerin vergi ödeme isteğinin 
azalmasına neden olmaktadır. Kayıtdışı ekonominin yaygınlaşması, bu sorunun 
toplum tarafından meşru bir olgu olarak algılanmasına neden olmakta ve böylece 
toplumsal değerlerin zedelenmesine yol açmaktadır. 

114. Kayıtdışı ekonomi nedenü^e^art^rı^^Kanıu finansman ihtiyacının vergi 
oranlarının yükseltilerek karşıla^Tma'ş^Şgrgiye Karşı direnci artırarak kayıtdışılığı 
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besleyen bir kısır döngü oluşturmaktadır. Ayrıca, kayıtdışı ekonomi, ilk aşamada 
işletmeler açısından rekabet avantajı yaratıyor gibi görünse de, girdiler üzerinde 
artan vergi yükü ve düşen emek verimliliği sonucunda uluslararası rekabette 
dezavantaj yaratmaktadır. 

115. Bürokrasinin azaltılmasına, enflasyon muhasebesi uygulamasına, gümrük, 
sosyal güvenlik ve vergi işlemlerinde otomasyona geçilmesine, kaçakçılıkla 
mücadeleye, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ve az gelişmiş illerde istihdamın 
artırılmasının teşvikine yönelik düzenlemelerin yapılmasına rağmen, kayıtdışılığm 
boyutu azaltılamamıştır. Nitekim, tarım dışı sektörlerde kayıtdışı istihdam oranı 
2001 yılındaki yüzde 29 seviyesinden 2005 yılında yüzde 34'e çıkmıştır. 

116. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında mali sistemin kullanımına yönelik 
olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, 2001 yılı Eylül ayından itibaren mali 
kuruluşlarca yapılacak işlemlere taraf olanların vergi kimlik numarasının ilgili belge 
ve kayıtlarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Diğer taraftan, 8.000 YTL'yi aşan 
tahsilat ve ödemelerin bankalar ve PTT aracılığıyla yapılması uygulaması 
başlatılmıştır. Ayrıca, kayıtdışı işlemlerin tespitine yönelik olarak mali kayıtlan esas 
alan bir veri ambarı uygulaması geliştirilmiştir. 

117. Vergi kimlik numarası uygulaması yaygınlaştırılmış olup 30 Nisan 2006 
tarihi itibarıyla verilen numara sayısı 41.114.357'ye ulaşmıştır. 

118. Akaryakıt istasyonlarında belge düzeninin sağlanması, kayıtdışı ekonomiyle 
mücadelede önemli bir adım olan akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici 
cihazlara bağlanmasına ilişkin uygulama başlatılmıştır. 
5.2.3. Finansal Sistemin Geliştirilmesi 

119. 2001 krizi sonrasında, mali sektör, yapısal zaafiyetlerinden kaynaklanan 
risklerin gerçekleşmesi sonucunda önemli ölçüde küçülmüş ve kamu maliyesi 
üzerine ciddi bir yük getirmiştir. 

120. Kriz sonrasında uygulamaya konulan ve bankacılık sektörünü yeniden 
yapılandırmayı amaçlayan program ile sektörün kırılganlığının giderilmesine yönelik 
önemli gelişme sağlanmıştır. Bu kapsamda kamu bankaları finansal ve operasyonel 
açıdan yeniden yapılandırılmış, sorunlu bankalar TMSF bünyesine alınarak mali 
sistemden ayıklanmış, özel bankalar daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuş ve 
sektörün denetim ve gözetim çerçevesi güçlendirilmiştir. 

121. Kamu bankalarının finansal yeniden yapılandırılması çerçevesinde bu 
bankalara görev zararları ve sermaye desteği için toplam 21,9 milyar dolar kaynak 
aktarılırken; operasyonel yeniden yapılandırma çerçevesinde şube ve personel 
sayılan rasyonel seviyelere düşürülmüştür. TMSF bünyesindeki bankalann kaynak 
finansmanı sorunlannm çözülmesi amacıyla Hazine tarafından 17,3 milyar dolar 
kaynak sağlanmış, özel bankalann sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 
ortaklan tarafından 2,7 milyar dolar sermaye konulmuştur. 

122. 2001 krizi nedeniyle ödeme güdü^ü^vaşayan reel sektör şirketlerinin 
faaliyetlerini devam ettirebilmelerine^SdııgbTTolmayı ve bankacılık sektörünün 
sorunlu kredilerini çözüme kavu&priHayr-^ımaçlaVan İstanbul Yaklaşımı 2002 
yılında uygulamaya konulmuştur. lfoo§/WıHfcpafag»yında sona eren söz konusu 
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yaklaşım çerçevesinde 322 firmanın 6 milyar dolar tutarındaki borcu yeniden 
yapılan dınlmıştır. 

123. Bu gelişmeler sonucunda, sektörün döviz açık pozisyonu ve takipteki 
kredileri azalmış, sermaye yapısı güçlenmiş; makroekonomik iyileşmeyle birlikte 
karlılık oranları ve kredilerin toplam aktifler içindeki payı yükselmiştir. 

124. Bankacılık sektörünün daha etkin ve rekabetçi bir yapıda çalışmasını 
sağlayan reformlardan birisi de 2004 Temmuz ayından itibaren mevduata verilen 
garantinin 50.000 YTL ile sınırlandırılması ve tasarruf mevduatı sigorta priminin 
mevduatın sigortalı kısmı üzerinden ve risk bazlı olarak alınması uygulamasının 
başlatılması olmuştur. 

125. VIII. Plan dönemi boyunca bankacılık sektörüne yönelik bir dizi düzenleme 
yapılmış olup, AB mevzuatıyla uyumlu olarak hazırlanan 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla, düzenleme ve denetim 
çerçevesinin daha da etkinleştirilmesi, fınansal sektörde ortaya çıkan konsolidasyon 
eğilimine paralel olarak düzenleme ve denetleme aşamalarının konsolide bazda 
yürütülmesi, fınansal şirketler ile düzenleme ve denetleme otoritesinde kurumsal 
yönetimin iyileştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, banka dışı kredi kuruluşlarının 
düzenleme ve denetimi Hazine Müsteşarlığından Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumuna (BDDK) devredilmiştir. 

126. Sermaye piyasalarımızda son dönemde yapılan düzenlemelerle AB 
müktesebatına uyum yönünde önemli mesafe kaydedilmiştir. Yatınmcılan Koruma 
Fonu ve menkul kıymetlerde kaydi sisteme geçiş gibi yatınmcı güveninin tesisine 
yönelik adımlar atılmıştır. Vadeli îşlem ve Opsiyon Borsasının kurulmasıyla risk 
yönetimi imkanı geliştirilmiş, şeffaflaşma ve kurumsal yönetişimin geliştirilmesi 
bağlamında hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, aracı kurumlar ve portföy 
yönetim şirketleri için uluslararası fînansal raporlama standartlannın uygulanması 
sağlanmıştır. Diğer yandan, düşük tasarruf düzeyi, ülkemizde sermaye piyasası 
kültürünün yerleşmemiş olması, yetersiz bireysel ve kurumsal yatınmcı tabanı ve 
piyasalardaki araç çeşitliliğinin azlığı, sermaye piyasalanmızın temel sorunlan 
olarak göze çarpmaktadır. 

127. Yüksek büyüme potansiyeline sahip olan sigortacılık sektörünün, AB 
ülkeleriyle kıyaslandığında yeterince gelişmediği görülmektedir. VIII. Plan 
döneminde yasal altyapısı oluşturulan ve 2003 yılında fiilen devreye giren bireysel 
emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olması ve uzun vadeli 
fonlann oluşumu açısından önem taşımaktadır. 

128. 2001 krizi nedeniyle bankacılık sektörüne paralel biçimde mali bünyeleri 
zayıf sigorta şirketleri sektörden ayıklanmış olup bu çerçevede şirketlerin mali 
bünyelerinin güçlendirilmesine ve sektörün daha sağlıklı faaliyet göstermesine 
yönelik faaliyetler halen devam etmektedir. 

129. Sigortacılık sektörünün AB'ye uyum sürecinde sağlıklı ve rekabetçi bir yapıya 
kavuşabilmesi için sektöre ilişkin mevzugJJgLdeğişiklik ihtiyacı bulunmakla birlikte 
son yıllarda mali bünyeye ilişkin H^fMsuÇdu^nlemeler ile AB müktesebatına ve 
uluslararası standartlara uyum yâfnü^dpn-tnçsafe^kaydedilmiştir. 
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130. Makroekonomide görülen iyileşmeler ve fınansal sektörün hukuki 
altyapısının güçlendirilmesi sonucunda mali sektörde yabancı payı artmıştır. Mayıs 
2006 itibarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören tüm 
hisselerde yabancı payı yüzde 65'tir. Aynı dönem itibarıyla banka hisselerinin ÎMKB 
hariç yüzde 14,5'i, İMKB dahil olduğunda ise yüzde 28'i yabancılara ait 
bulunmaktadır. 

131. Finansal sistemimizde son dönemde kaydedilen gelişmelere karşın, AB 
ülkeleriyle karşılaştırıldığında sistemin, temel göstergeler itibarıyla küçük bir ölçeğe 
sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 5.5: Bankacılık Sektörü Göstergelerinin AB ile Karşılaştırılması (%) 

Aktif / GSYIH 
Kredi / GSYIH 
Mevduat / GSYİH 
Net Kar / Toplam Aktif 
Tahsili Gecikmiş Alacaklar / Krediler 

2 0 0 0 
83,7 
27,5 
53,6 
-2,6 
11,5 

Türkiye 
2 0 0 4 
71,2 
24,0 
44,4 
2.1 
6.2 

2 0 0 5 
81.5 
30.3 
49,9 
1.4 
5,1 

AB-15* 
2 0 0 4 
289,2 
122,2 
98,6 
0,7 
2,5 

Kaynak: TBB, BDDK, DPT, ECB Report on EU Banking Strucrure. Ekim 2005 
* AB-15 rakamları, kredi kuruluşu tanımına giren malı kuruluşların bilançolarını kapsamaktadır. 

5.2.4. Enerji ve Ulaştırma. Altyapısının Geliştirilmesi 
Enerji 

132. VIII. Plan döneminde, ekonomik büyüme ve nüfus artışı paralelinde birincil 
enerji ve elektrik enerjisi tüketiminde önemli artışlar kaydedilmiştir. Plan 
döneminde, birincil enerji tüketimi yıllık ortalama yüzde 2,8 oranında bir artışla 
2005 yılı sonu itibarıyla 92,5 milyon ton petrol eşdeğerine (ratep), elektrik enerjisi 
tüketimi ise yıllık ortalama yüzde 4,6 oranında bir artışla 160,8 milyar kWh'e 
ulaşmıştır. Ekonominin istikrar kazandığı ve 2001 krizinin etkilerinin hafiflediği 
2003 sonrası dönemde ise bu artışlar daha belirgindir. Bu dönemde birincil enerji 
tüketimi yıllık ortalama yüzde 5,7, elektrik tüketimi ise yüzde 6,7 oranında 
büyümüştür. 

133. VIII. Plan döneminde, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu sektörler rekabete açılmış ve piyasanın 
düzenlenmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) teşkil edilmiştir. 
Serbestleştirme çalışmalarının ana unsurları; kamunun elektrik ve doğal gaz 
sektöründe, iletim haricinde, yatırımcı rolünden tedricen arınması ve 
mülkiyetindeki tesisleri özelleştirmesi, gerekli yatırımların rekabetçi bir piyasa 
ortamında özel sektör tarafından yapılması ile kamunun düzenleyici konumunu 
güçlendirmesi ve arz güvenliğini temin etmesidir. 

134. Serbestleştirme çalışmaları kapsamında, bir taraftan elektrik sektöründe 
faaliyet gösteren kamu kuruluşları yeniden yapılandırılırken diğer taraftan şehir içi 
doğal gaz dağıtımı özel sektör eliyle yavgjnjgştırılmıştır. Ayrıca, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu ile petrol ürünlo^f^e ^ e s ^ a l a ş t ı n l m ı ş Petrol Gazlan (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyrfsalı iîan-unurî^a Değişiklik Yapılmasına Dair 
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5307 sayılı Kanun ile LPG'de piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı 
biçimde sürdürülmesi için EPDK tarafından gerekli düzenleme, yönlendirme, 
gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmıştır. 

135. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payını yükseltmek 
amacıyla 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun bu dönemde yasalaşmıştır. Hazırlıkları 
tamamlanan Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılamamıştır. 

136. 4628 sayılı Kanunun uygulanmasında görülen yetersizlikleri gidermek ve 
serbest piyasaya dönüşüm çalışmalarını koordine edip, hızlandırmak amacıyla 
2004 yılında Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi 
hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu belge çerçevesinde önerilen bir "geçiş 
süreci" içinde elektrik dağıtım ve üretim tesislerinin özelleştirilmesi ve arz güvenliği 
konusunda alınacak tedbirler başta gelmek üzere yapılması gerekli çalışmalar bir 
programa bağlanmış, sorumlu ve ilgili kuruluşlar belirlenmiştir. 

137. öncelikle, Azerbaycan olmak üzere, Hazar havzasında üretilen petrolün boru 
hattı ile Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki bir terminal üzerinden tankerlerle Dünya 
pazarlarına ulaştırılması için geliştirilen 50 milyon ton/yıl kapasiteli Bakü-Tiflis-
Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı projesi 2006 yılında tamamlanmıştır. Rusya 
Federasyonu ile yapılan arılaşma çerçevesinde yılda 16 milyar metreküp doğal gaz 
taşıyacak olan 501 km uzunluğundaki Samsun-Ankara Doğal Gaz İletim Hattı 
tamamlanarak 2003 yılından itibaren bu hattan gaz alımına başlanmıştır. 
Ulaştırma 

138. Dünyada ticaretin giderek serbestleşmesine paralel olarak rekabetin artması 
ve küresel ve bölgesel ölçekte organizasyonların ağırlık kazanmasıyla taşıma 
mesafelerinin uzaması, hız unsurunu öne çıkarmıştır. Bu durum, hammadde ve 
işlenmiş ürünlerin alıcılara düşük maliyetle ve zamanında ulaştırılmasının önemini 
artırmış, lojistik hizmetler ile desteklenen kombine taşımacılık sistemlerinin 
kullanımını yaygınlaştırmıştır. 

139. Ülkemizde başta karayolları olmak üzere trafik güvenliğinin yeterli olmaması 
önemli bir sorun olmaya devam etmiştir. 

140. Türkiye'de artan ulaşım talebine uygun olarak demiryolu ve denizyolu fiziki 
altyapısının yeterince geliştirilememesi ve kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun 
ulaştırma türünün karayolu taşımacılığı olması, yük ve yolcu taşımalarının ağırlıklı 
olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açmıştır. Bu durum taşıma türleri arasında 
dengesiz ve verimsiz bir ulaşım sisteminin oluşmasına sebep olmuştur. 

141. VIII. Plan döneminde yurt içi yük taşımacılığında karayollarının payı 2000 
yılında yüzde 88,7'den 2005 yılında yüzde 90 seviyesine ulaşmıştır. Sektörde küçük 
bir paya sahip olan deniz yolu yük taşımalarının payı daha da azalarak 2005 
yılında yüzde 2,8 seviyesine gerilemiştir. Demiryolu ve boru hattı taşımaları 
paylarını korumuştur. Bu dönemdeu<örr,a!$İ!^olcu taşımalarının yüzde 95,2'si 
karayolu ile gerçekleştirilmiştir. Yur j^giyük ' i^ş ın^lar ı denizyolu, yolcu taşımaları 
ise havayolu ağırlıklı yapısını koruı 
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142. Sektör içindeki kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği ve sektörün 
bütününü dengeli bir yapıda ele alan politikaların oluşturulamaması sorunu bu 
dönemde de devam etmiştir. Bu sorunların giderilmesi amacıyla başlatılan 
Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır. 
Demiryolu 

143. Türkiye'deki mevcut demiryolu ağı toplam 10.984 km olup bu ağın 8.697 
km'si ana hattır. Mevcut demiryolu ağının 2.305 km'si elektrikli ve 2.665 km'si 
sinyallidir. 

144. Demiryolu yoğunluğu açısından Türkiye, AB üyesi ülkelerle 
karşılaştırıldığında en az yoğunluğa sahip ülkedir. Ana şehirler arasındaki 
koridorlarda taşımacılık nispeten eskimiş bir altyapı üzerinde sürdürülmektedir. 
Demiryolu altyapısının en önemli problemi büyük nüfuslu şehirler arasındaki 
demiryolu hatlarının yüksek hız ve kaliteli servise uygun olmamasıdır. Km başına 
toplam trafik birimi itibarıyla da Türkiye AB ortalaması olan 3,2'nin oldukça 
altındadır. 

145. Demiryollarında tekel konumunda işletmecilik yapan TCDD'nin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarının yanı sıra yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçmek 
amacıyla Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin yapım çalışmaları devam etmekte 
olup, Ankara-Konya Hızlı Tren projesinin altyapı ihalesi yapılmıştır. 
Denizyolu 

146. Liman gelişim kararlarının sağlıklı bilgi ve verilere dayandırılmasını 
sağlamak üzere 1999 yılında başlatılmış olan Limanlar Ana Planı çalışması 2001 
yılında tamamlanmıştır. 

147. Dünya sıralamasında 2000 yılında 18. sırada yer alan Türk deniz ticaret 
filosu, son yıllarda daha da belirgin olarak yaşanan finansman sorunları ve 
bayraktan kaçış nedenleri ile 2005 yılında 24. sıraya gerilemiştir. 

148. VIII. Plan dönemi sonunda limanlarunızdaki konteyner elieçlemesinin 1,9 
milyon TEU'ya (Twenty-feet Equivalent Unit) ulaşması beklenirken 2,3 milyon TEU 
olarak gerçekleşmiştir. Yap-İşiet-Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan 
Kuzey Marmara Limanı ve İzmir Limanı Tarama ve Tevsii Projeleri ile Derince 
Konteyner Limanının inşaatı başlatılamamıştır. Kuzey Ege Liman Etüdü 
sonuçlandırılmıştır. 

149. Türkiye'de deniz emniyetinin güçlendirilmesi konusunda AB müktesebatına 
ve uygulamalarına uyum amacıyla İspanya ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar 
tamamlanmıştır. 
Havayolu 

150. Ülkemizde 2006 yılı başı itibarıyla, trafiğe açık 37 havaalanı bulunmaktadır. 
2000 yılında toplam 34,9 milyon yolcu taşınırken, bu sayı 2005 yılında 55,5 milyon 
yolcuya yükselmiştir. Biletler üzerinden alman kamu payının düşürülmesi ve özel 
havayolu şirketlerinin iç hatlarda uçuşa başlaması yolcu talebini artırmıştır. 

151. Devlet Hava Meydanları İşle£arçisi*<SLenel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından 
işletilen havalimanlarındaki yolcu^w&ıinalJ,er!n,de YİD modelinin uygulanmasına 
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devam edilmiştir. Atatürk Havalimanı ve Antalya Havalimanı terminallerinin 
işletilmesi özel sektöre devredilmiş olup, bu yöntemin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

152. 2005 yılında çıkarılan yasaya rağmen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün; 
düzenleme ve denetleme açısından sektördeki büyümeye uyum sağlayacak etkinliğe 
kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Karayolu 

153. Trafik kazaları sonucu ortaya çıkan can kayıplarının yanı sıra uğranılan 
ekonomik kayıplar önemli bir sorun olmaya devam etmiştir. Ülkemizde trafik 
kazalarından kaynaklanan yolcu-km başına düşen ölü sayısı AB ortalamasının 
oldukça üzerindedir. 2004 yılı istatistiklerine göre, kentiçi ve şehirlerarası yollarda 
toplam 537 bin kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda 4.428 kişi hayatını 
kaybetmiş, 136.229 kişi de yaralanmıştır. 

154. 2005 yılı başı itibarıyla köy yollan hariç 62 bin km uzunluğundaki devlet ve 
il yolunun yaklaşık 4.000 km'si stabilize ve toprak haldedir. VIII. Plan döneminde 
170 km otoyol ve bağlantı yolunun yapımı tamamlanmış, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine devredilen 117 kmlik yol ile birlikte toplam otoyol ağı 1.944 km'ye 
ulaşmıştır. Devlet ve il yollarında 2003 yılı sonrasında hız kazanan bölünmüş yol 
yapımları ile toplam bölünmüş yol uzunluğu 5.576 km. artışla 2005 yılında 9.441 
km olmuştur. Ağır taşıt trafiğine uygun bitümlü sıcak karışım kaplamalı (BSK) 
devlet ve il yolu uzunluğu 7.080 km'dir. Yeni bölünmüş yolların büyük çoğunluğu 
sathi kaplamalı olarak inşaa edilmiş olup BSK'ya çevirme çalışmalarına 
başlanmıştır. 

155. Uluslararası karayolu taşımacılık filomuz, 2004 yılı verilerine göre yaklaşık 
32.000 araç ve 1,4 milyon tonluk taşıma kapasitesiyle yılda yaklaşık 2 milyar dolar 
civarında gelir sağlamakta ve ihracatımızın değer olarak yüzde 40'ını taşımaktadır. 
AB ülkelerinde araçlarımıza uygulanan geçiş kotası sınırlamaları sorun olmaya 
devam etmekte, filo kapasitesinin etkin kullanımını engellemektedir. 

Kentiçi Ulaşım 

156. AB üyesi ülkelerde, ulaşımda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, kentiçi 
ulaşım sorunlarında kapasite arttırıcı çözümler yerine talep ve trafik yönetim 
uygulamaları ile bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı önem kazanmıştır. 

157. Hızlı ve plansız kentleşme, büyük kentlerde yaşanan yüksek nüfus artışı ve 
motorlu taşıt sahipliğindeki artış; kentiçi ulaşımda yaşanan fazla yakıt tüketimi, 
çevre kirlenmesi, kazalar ve trafik tıkanıklığı problemlerinin artarak devam 
etmesine sebep olmaktadır. Yerleşimin yoğun olduğu büyük kentlerde altyapı yapım 
maliyetlerinin yüksekliği ve mali kaynakların yetersizliği nedenleriyle gerekli 
yatırımlar yeterli ölçüde yapılamamakta, toplu taşım hizmeti iyileştirilememektedir. 

158. VIII. Plan döneminde ülkemizde Eskişehir Tramvay, Bursa Hafif Raylı Sistem, 
İstanbul Yenibosna-Havaalanı Hafif Metro ve Eminönü-Kabataş Tramvay Hattı 
projeleri işletmeye alınmıştır. Halen LJ.-r'ayTiFS'istem projesi Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana, Bursa ve Kayseri'de yapınya^y&n«sirKia^.up, Samsun ve Antalya'da ise iki 
tramvay hattının ihale süreci devsfln etotektejdiıu \ 
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5.2.5. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 

159. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme süreci doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam etmektedir. Çevrenin 
korunması ve üretim sürecinin olumsuz etkilenmemesi açısından doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı konusunda kurum ve kuruluşlar arasındaki görev ve yetki 
dağılımındaki belirsizlikler yeterince giderilememiştir. 

160. AB'ye uyum sürecinde, atık yönetimi, doğa koruma, gürültü ve çevresel etki 
değerlendirme konularında ilerleme sağlanmasına rağmen, çevre alanında hala çok 
sayıda düzenlemeye gereksinim bulunmaktadır. Ancak, uyumun gerektirdiği 
yüksek maliyetli yatınmlann fazlalığı bu alanda özel sektörün katılımı da dahil yeni 
finansman yöntemleri arayışını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda mevzuat 
uyumunun sağlanması ve gerekli ilave yatınmlann yapılabilmesi için uzun bir 
zaman dilimine ihtiyaç vardır. 

161. Ülkemizdeki doğal bitki gen kaynağı ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilirliği için Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve 
biyoteknoloji ürünlerinin kullanımı ve dolaşımı konusunda standartlann 
oluşturulması ihtiyacı devam etmektedir. 

162. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (İDÇS) TBMM 
tarafından onaylanmasıyla ülkemiz, 24 Mayıs 2004 tarihi itibanyla İDÇS'ye taraf 
olmuştur. 

163. Çevresel izleme, denetim ve raporlama sisteminin altyapısının geliştirilerek 
uygulamaların etkinleştirilmesi, ilgili kuruluşlar arasında bilgi akışının ve 
paylaşımının bütüncül bir sistemle sağlanması ihtiyacı devam etmektedir. 

164. 2004 yılı itibanyla belediye sınırları içinde yaşayan nüfustan kanalizasyon 
hizmetlerinden yararlananlann oranı yüzde 80'e, atık su arıtma tesislerinden 
yararlananlann oranı yüzde 38'e, içme ve kullanma suyundan yararlananlann 
oranı yüzde 93'e, içme suyu antma tesisi hizmetlerinden yararlananlann oranı ise 
yüzde 42'ye ulaşmıştır. 
5.2.6. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 

165. Yenilikçilik, rekabetçi ekonomik yapının en önemli unsurlarından biridir ve 
yeniliklerin büyük kısmı bilgi ve teknoloji üreten Ar-Ge faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. Ülkemizde Ar-Ge altyapısı büyük oranda üniversiteler ve kamu 
araştırma kurumlarında yer almakta ve araştırma faaliyetlerinin çoğunluğu 
buralarda gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere 
destek sağlayan ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bilgi ve teknolojiyi 
kullanan kurumlar arasında güçlü bir bağ kurulamamış olması nedeniyle, Ar-Ge 
faaliyetlerinin sonuçlan uygulamaya geçirilememekte ya da yapılan araştırmalar 
genellikle sanayinin ihtiyaç ve talebinden uzak olmaktadır. 

166. Ar-Ge harcamalannm GSYİH içindeki payı 2002 yılı itibanyla yüzde 0,67 
olup, bilim ve teknoloji alanında gelişmiş ülkelerle karşılaştınldığında oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. 2005 yılından itibaren bilim ve teknolojiye aynlan 
kamu kaynaklan önemli ölçüde artyal»*6<olmakla birlikte, Ar-Ge harcamalannın 
GSYİH içindeki payı halen yüzde^^a^)çyda*E^ ^r1*®**^ 
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167. VIII. Plan döneminde, çeşitli üniversitelerde stratejik alanlarda 
mükemmeliyet merkezleri oluşturulmuştur. Bunun yanında, 2002 yılından itibaren 
bilim insanı yetiştirmeye yönelik projeler ve 2004 yılından itibaren de çok ortaklı, 
disiplinler arası niteliğe sahip projeler desteklenmeye başlanmıştır. 

168. Teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezleri, duvarsız teknoloji kuluçka 
merkezleri ve üniversite sanayi ortak araştırma merkezlerinin faaliyetlerinin 
desteklenmesine devam edilmiştir. 

169. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara 2013 yılı sonuna kadar 
kurumlar ve katma değer vergisinden istisna tanınmakta olup, çalışan 
araştırmacılar için de her türlü vergiden istisna sağlanmaktadır. Bu bölge dışında 
kalan firmaların Ar-Ge harcamalarının yüzde 40'ı gelir ve kurumlar vergisi 
matrahından düşürülmektedir. 

170. 2005 yılında TÜBİTAK tarafından uygulamaya geçirilen Türkiye Araştırma 
Alanı Programı kapsamında, "Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek", "Kamu Ar-Ge 
Destek", "Sanayi Ar-Ge Destek", "Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek", "Bilim ve 
Teknoloji Farkındalığını Artırma" ve "Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme" 
Programlan başlatılmıştır. 

171. Ülkemizde iktisaden faal 10.000 kişiye düşen tam zaman eşdeğeri 
araştırmacı personel sayısı 2002 yılı itibarıyla 13,6 olup, 66,6 olan OECD 
ortalamasının oldukça altındadır. Ayrıca, ülkemizdeki araştırmacıların yüzde 73,1 'i 
yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta iken, gelişmiş ülkelerde 
araştırmacıların yüzde 70'i özel sektörde çalışmaktadır. 

172. AB'nin bilim ve teknoloji alanındaki Altıncı Çerçeve Programına ülkemizce 
tam katılım sağlanmış olmasına karşın, Programa ödenen katılım payına oranla 
projelerden sağlanan geri dönüş oldukça düşük kalmıştır. Bu durumun en önemli 
nedenleri AB araştırma ağı ile bağlantının, Ar-Ge altyapısının ve araştırmacı 
sayısının yetersizliğidir. 
5.2.7. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 

173. Elektronik haberleşme sektörünün serbestleşmesi yönündeki faaliyetler 2000 
yılında Telekomünikasyon Kurumunun kurulmasıyla hız kazanmış ve 2004 yılı başı 
itibarıyla sektör rekabete açılmıştır. Telekomünikasyon Kurumu, ilgili AB 
düzenlemeleri ile uyumlu şekilde, serbestleşen piyasanın ihtiyaç duyduğu ikincil 
düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlamıştır. Ayrıca, halihazırda dağınık yapıda olan 
mevzuatın bir kanun altında derlenmesi amacıyla hazırlanan Elektronik 
Haberleşme Kanunu Tasarısı TBMM'ye sevk edilmiştir. Elektronik haberleşme 
sektöründe evrensel hizmetin sağlanmasına ilişkin kanun 2005 yılında yürürlüğe 
girmiştir. 

174. Elektronik haberleşme sektörünün serbestleşmesinin ardından, daha önce 
Türk Telekom A.Ş. tekelinde yürütülen uzak mesafe telefon hizmetleri ve altyapı 
işletmeciliği hizmetlerini sunmak üzere yeni işletmeciler yetkilendirilmiştir. Aynca, 
kablo platform hizmetlerinin sunumuna ilişkin yetkilendirmeler yapılmış olup, yeni 
hizmetlerin lisanslanmasına üişkin cpifŞSBÖa^sürdürülmektedir. 
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175. GSM mobil haberleşme piyasasında, daha önce faaliyetlerini Türk Telekom 
A.Ş. ile gelir paylaşımı esasıyla ve 1998 yılından itibaren lisans altında yürüten 
işletmeciler, 2002 yılında Telekomünikasyon Kurumu ile imtiyaz sözleşmesi 
imzalamışlardır. Bunun da etkisiyle mobil telefon penetrasyon oranlannda hızlı bir 
büyüme kaydedilmiştir. 

176. Ülkemizde 2000 yılı itibarıyla yüzde 27,9 olan sabit telefon abone yoğunluğu, 
2005 yılı sonunda yüzde 26,3 seviyesine düşmüş, aynı dönemde mobil telefon 
abone yoğunluğu yüzde 20,5 seviyesinden yüzde 60,5'e yükselmiştir. Mobil telefon 
piyasasında halihazırda 3 işletmeci faaliyet göstermektedir. 

177. Sayısal yayıncılığa geçişle ilgili RTÜK koordinatörlüğünde yürütülen 
çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, gerekli hukuki ve teknik altyapı 
çalışmaları Ulaştırma Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

178. e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılması ile birlikte kamu hizmetleri 
sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı giderek yaygınlaşmış, vatandaş 
ve işletmelerin bu teknolojiler konusunda farkındaUğı ve hizmet taleplerinde önemli 
gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, İnternete erişim talebini ve bunun 
sonucunda genişbant altyapısı yatırımlarını önemli ölçüde artırmış, genişbant 
abone sayısı 2005 yılı sonu itibariyle 1,5 milyona yükselmiştir. 
5.2.8. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi 

179. VIII. Plan dönemi başında GSYİH içerisinde yüzde 14,1 olan tarımın payı, 
2005 yılında yüzde 10,3'e gerilerken, tarımsal istihdamın toplam istihdam 
içerisindeki payı 2000 yılındaki yüzde 36 seviyesinden 2005 yılında yüzde 29,5 
seviyesine inmiştir. 

180. Tarımsal işletmelerde genel olarak hayvancılık ve bitkisel üretim bir arada 
yapılmakta olup, işletmelerin küçük ölçekli ve çok parçalı yapıda olması verimliliğin 
düşük seviyelerde kalmasına yol açmaktadır. 2001 yılında çıkarılan 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanununun miras hukukuna ilişkin hükümleri, yeterli tarımsal 
varlığa sahip olmayan tarımsal işletmelerin paylaştırma dışında bırakılması 
konusunu düzenlemiş ve arazi parçahlığı sorununun daha da ağırlaşmasını 
engellemiştir. 

181. Son on yılda tarım dışına çıkarılan yüksek verimli tarım alanları toplamı 1,26 
milyon hektara ulaşmış iken, 2005 yılında çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu toprak kaynaklarının etkin kullanımı konusunda önemli 
bir gelişme sağlamıştır. 

182. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (KHGM) kaldırılması, arazi 
toplulaştırma, drenaj, toprak muhafaza, gölet, yeraltı suyu ve yerüstü suyu 
sulaması yatırımlarının yürütülmesi konusunda ilave önlemler alınması ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. 

183. Sulama tesislerinin faydalananlara devrinin yaygınlaştırılması ile 2005 yılı 
sonuna kadar geliştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü sulamalarının 
yüzde 95'inin işletme ve bakım h^*m"?ŞQ£$$e£eşitîi organizasyonlara devredilmiştir. 
Ancak, bu yapının s ü r d ü ı ^ l e b i n u J a ^ ^ ' ^ ğ ^ r ı m 3 ^ için hizmetlerin devredildiği 
organizasyonların yasal düzerüf meyt^teo^tuptfjpıası ihtiyacı devam^etmektedir. 
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184. 2002 yılından bu yana fiyat desteği yerine uygulanmakta olan Doğrudan 
Gelir Desteği ödemeleri ile üretici gelirlerinde belirli bir istikrar sağlanması 
amaçlanmıştır. 2004 yılında YPK Karan ile "Tanm Stratejisi 2006-2010" belgesi 
kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 2006 yılında çıkanlan 5488 sayılı Tanm Kanunu 
ile, üreticiler için, üretim planlaması yapabilmelerini sağlayacak öngörülebilir ve 
istikrarlı bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Üretici ve üretim düzeyini 
risklere karşı korumak amacıyla 5363 sayılı Tanm Sigortalan Kanunu 2005 yılında 
çıkarılmıştır. Piyasalann oluşması ve risk yönetimine katkı sağlamayı amaçlayan 
Tanm Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk Kanunu da 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 

185. Yasal altyapısı 2004 yılında Organik Tanm Kanunu ile oluşturulmuş olan 
organik tanm üretimi hızla artmaktadır. Aynca, yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, 
bu bitkiler ile bunlann ıslahçı haklannın korunması amacıyla 2004 yılında Yeni 
Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun çıkarılmıştır. 

186. Türkiye'de, hayvancılık işletmeleri genelde küçük ölçekli olup, birim hayvan 
başına elde edilen verimler düşük, yem bitkileri üretimi yetersiz ve suni tohumlama 
sayısı uluslararası ortalamalann altındadır. Plan döneminde, hayvan başına 
verimlerin yükseltilerek, hayvancılık üretiminin artınlması amaçlanmasına rağmen, 
bu alanda sınırlı düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. 

187. Kıyı balıkçılığına dayalı avcılık üretimi ile içsu balıkçılığında kaynak 
yönetiminin doğal kaynaklann sürdürülebilir kullanımına odaklı olarak yapılması 
gerekmektedir. Yetiştiricilik faaliyetlerinde ise çevre açısından sürdürülebilirlik 
sorunlan yaşanmaktadır. 

188. Halen kamu eliyle yürütülmekte olan eğitim ve yayım hizmetlerine üretici 
örgütlerinin katkısı sınırlı kalmaktadır. Bunun yanı sıra, kamu ana hizmet 
kurumlan tarafından yapılan Ar-Ge çaUşmalannın ilgili kurumlann faaliyetlerini 
destekleyici şekilde düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

189. Üreticilerin örgütlenmesinin geliştirilmesi amacıyla 5200 sayılı Tarımsal 
Üretici Birlikleri Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiş olmasma rağmen, 
üreticilerin değişik amaçlara uygun şekillerde örgütlenmelerini destekleyici bir 
çerçeve oluşturulamamıştır. 

190. Su ve odun üretimi ile biyolojik çeşitliliğin temel kaynağı ormanlann 
sürdürülebilir yönetimi çalışmalarına devam edilmiştir. Endüstriyel ve toprak 
muhafaza ağaçlandırmalan 2000 yılında toplam orman alanının yüzde 10'u 
seviyesinde iken 2005 yılı sonunda yüzde 12'si seviyesine yükselmiştir. Aynca 52 
ilde bazı orman sahalannın kent ormanı şeklinde hizmet vermesi sağlanmıştır. 
Ancak VIII. Plan döneminde ağaçlandınlan alanlann yaklaşık yüzde 9'u kadar bir 
alan yangınlarla tahrip olmuş, yüzde 17'si kadar bir alan da orman rejimi dışına 
çıkartılmıştır. Kaydedilen gelişmelere rağmen sektörde kadastro çalışmalarının ve 
yol altyapısının tamamlanamaması, milli park ve benzeri korunan alanlann azlığı, 
odun dışı ürün ve hizmetlere gereken önemin verilmemesi, orman bakım 
çalışmalannın yetersizliği ile erozyonu önleyici ve uzun dönem odun arz-talep 
dengesini sağlayıcı yıllık ağaçlandırmaların düşüklüğü önemli sorunlan 
oluşturmaktadır. Bunlara ek o^^^pekSSâiStem ağırlıklı eğitim noksanlığı ve 
faaliyetlere paralel uzmanlaşmiş^el^p&per^sonJkile işçi açığı olması gibi sorunlar da 
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kaynağın sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı dahilinde değerlendirilmesinde ve 
odun işleme sanayilerinin rekabet güçlerinin artırılmasında önemli darboğazları 
oluşturmaktadır. 

191. Kurum içi ve kurumlar arası eşgüdüm eksikliği ile kurumsal kapasite 
yetersizliği gibi nedenler hayvan ve bitki sağlığı ile gıda güvenliği politikalarının 
uygulanmasında sorunlara yol açmaktadır. Bu kapsamda, AB'deki hayvan sağlığı, 
yem ve gıda mevzuatını bir arada ele alan gelişmelere paralel olarak hayvan sağlığı 
ve zabıtası, yem, zirai mücadele ve karantina ile gıda konularındaki mevzuatın 
bütüncül bir şekilde ele alınması önem arz etmektedir. 
5.2.9. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapvstna Geçişin 

Sağlanması 
Sanayi 

192. Türkiye'de imalat sanayiinin GSYİH içindeki payı 2000 yılında yüzde 19,2 
iken, 2005 yılında yüzde 20,8'e yükselmiştir. 

193. 2001 krizinin ardından başlayan iyileşme ile birlikte, 2002 yılından itibaren 
imalat sanayii yatırımında, üretiminde ve ihracatında önemli artışlar yaşanmıştır. 
Yatırımlarda ve ihracattaki artış ile ihracatın sektörel kompozisyonunun değişmesi 
ve reel kurun değerlenmesi, ara ve yatırım mallan ithalatında yüksek artışlara yol 
açmıştır. 

194. 2000 yılında 25,5 milyar dolar olan imalat sanayii ihracatı 2005 yılında 68,8 
milyar dolara ulaşmış, böylece toplam ihracat içindeki payı yüzde 92'den yüzde 
93,7'ye yükselmiştir. VIII. Plan döneminde imalat sanayii ihracatı içinde gıda, 
tekstil-giyim ve demir çelik sektörleri ağırlığını sürdürürken, otomotiv, makina, 
elektronik, metal eşya, petrol ürünleri ve lastik-plastik sektörleri payını artırmıştır. 
Plan döneminde imalat sanayii ihracatının yaklaşık yüzde 52'si AB-25 ülkelerine 
yapılmıştır. 

T a b l o . 5 . 6 : İ m a l a t S a n a y i i Gös terge l er i 

Göstergeler (Yüzde) 2 0 0 0 2 0 0 5 g f f ^ ^ 

GSYtH İçindeki Payı 
Üretim Artışı (Sabit Fiyatlarla) (2) 
İhracat artışı (Cari Fiyatlarla) 
İthalat Artışı (Cari Fiyatlarla) 
özel Sektör Yatırımlarındaki Payı 
Özel Kesim Kapasite Kullanım Oranı 
Çalışan Başına Kısmi Verimlilik Artışı 
Kaynak: TÜÎK - EUROSTAT 
(1) AB-25 Sanayi Verisi 
(2) Sanayi üretim endeksi araş hızı kullanılmıştır. 
(3) AB-25 İmalat Sanayii 200S Yılı Verisi 
(4) AB-25 SrrC Sınıflandırmasına Göre 
(5) AB-15 

195. 2000 yılında 44,2 milyar doU^r^fcmCşjp^yılında 94 milyar dolara yükselen 
imalat sanayii ithalatının toplany itftakrrtaki pa^ı yüzde 80,7 olmuştur. İmalat 

19,2 
6,5 
6,7 

29,8 
26,5 
74,6 

8,8 

20,8 
4,8 

15,2 
16,6 
41,4 
78,9 

5,6 

20,4 
4,9 

21,9 
16,3 
35,5 
74,6 

6.0 

20,5(1) 
2,8 (3) 
9,5(4) 
8,8 (4) 

-
-

-0,3 (5) 
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sanayii ithalatının 2000 yılında yüzde 55,9'u AB-25 ülkelerinden yapılırken, bu 
oran 2005 yılında yüzde 49,8'e gerilemiştir. Çin'den yapılan imalat sanayii ürünleri 
ithalatı 2000 yılında 1,3 milyar dolar iken, yıllık ortalama yüzde 38,2 artışla 2005 
yılında 6,7 milyar dolara ulaşmıştır. Çin'den ithalat yapılan önemli sektörler 
elektrikli makinalar, elektronik ve bilgi işlem makinaları, tekstil-giyim ve deri, 
makina ve kimya sanayileri olmuştur. 

196. VIII. Plan döneminde imalat sanayiinde yıllık ortalama olarak; katma değer 
yüzde 5,3, ihracat yüzde 21,9, ithalat yüzde 16,3, özel kesim sabit sermaye 
yatırımları ise yüzde 10,2 artmıştır. 

197. İmalat sanayiinin; teknoloji üretiminde yetersizlik, modem teknoloji 
kullanımının hızlı yaygınlaşamaması, nitelikli işgücü noksanlığı, yüksek katma 
değerli ürünlerde sınırlı üretim kabiliyeti, yeni gelişen sektörlere yeterince yatırım 
yapılamaması, tesislerin üretim ve yönetim yapılarında iyileştirme ihtiyacı, 
yatırımcıların bilgiye erişimindeki zorluklar, organize sanayi bölgeleri ihtiyacınm 
yeterli düzeyde karşılanamaması ile kayıtdışdık ve ithalattan kaynaklanan haksız 
rekabet gibi hızlı gelişmeyi sınırlayan yapısal nitelikteki sorunları devam 
etmektedir. 

198. Günümüzde imalat sanayiinde yüksek teknoloji sektörlerinde Ar-Ge 
harcamalarının payı oldukça yüksek olup, bu sektörlerde bilgi ve teknoloji üretimi, 
düşük teknoloji sektörlerinde ise işgücü maliyeti rekabet gücünün belirleyici 
unsurlarıdır. Her iki grupta da ana sektörlerin alt faaliyet alanlarında bilgi ve 
yenilikçiliğin rekabet gücü farklılıkları yaratabildiği gözlenmektedir. 

199. 1996 yılında Gümrük Birliğinin başlaması sonrasında sanayi ihracatında 
orta ve yüksek teknoloji sektörleri lehine gözlenen gelişme VIII. Plan döneminde de 
devam etmiştir. 

200. Çin ve Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerin, dünya ticaret 
sistemine entegrasyonuyla temel ürünlerde maliyetlere dayalı rekabetin 
sürdürülmesi güçleşmiştir. Bunun sonucunda, ülkemizde tekstil, giyim, deri gibi 
geleneksel sektörlerde 2002-2005 döneminde üretim gerilemiştir. 

201. Buna karşılık, otomotiv, makina ve elektronik sanayilerinde 2002-2005 
döneminde ihracat ve üretimdeki yüksek artışlar nedeniyle orta ve yüksek teknoloji 
sektörlerinin imalat sanayiindeki payı önemli oranda yükselmiştir. Ancak AB 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu sektörlerin payı hala düşük kalmaktadır. Bu 
sektörlerde aynı zamanda yüksek oranda ithal girdiye bağımlılık nedeniyle katma 
değer artışı beklenen düzeyde gerçekleşememektedir. 

202. Bu gelişmeler, ülkemiz imalat sanayiinin gerek alt sektörler gerekse alt 
faaliyet alanları itibarıyla, değer zincirinde rekabetin belirleyici unsurunun bilgi ve 
yenilikçilik olduğu alanlara yönelmesini gerekli kılmaktadır. 

203. Ülkemizde düşük teknoloji içeren geleneksel sanayilerde şirket ölçeğinin 
küçük ve verimliliğin düşük olduğu görüjjggktedir. Ayrıca küçük işletmeler girdi 
tedariki, Ar-Ge çalışmaları ve ye^^»işQ İ£S>N3 gücü istihdamında yetersiz 
kalmaktadır. ff ^ ^ \ 
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204. Savunma sanayiinin ülke sanayisi ile bütünleşmesi ve yerli girdi payının 
artıniması yönünde çalışmalar yapümıştır. Ancak, savunma sanayii ürünlerinde 
büyük ölçüde dışa bağımlılık devam etmektedir. 

Tablo.5.7: İmalat Sanayii Üretim ve İhracatının Yapısı (Yüzde Pay) 

Teknoloji Yoğunluğu 

Yüksek 

Ortanın Üstü 

Ortanın Altı 

Düşük 

Toplam 

U) 
. 2 0 0 0 (2) 

5,9 

22,5 

30,4 

41,2 

100,0 

Üretim 
2 0 0 2 

5,1 
18,2 

26,7 

50.0 

100,0 

Türkiye 

2 0 0 5 (3) 2 0 0 0 
6,3 

25,3 

27,0 

41,4 

100.0 

7,8 
20.4 

20.5 

51.3 

100,0 

İhracat 
2 0 0 2 

6,2 

24.3 

22,8 

46,8 

100.0 

2 0 0 5 
6 , 0 ' 

28 ,5 

26,9 

38,7 

100,0 

AB 
İhracatı (4) 

2 0 0 3 
21,5 

41,9 

15 .9 ' 

20,7 

100,0 

Kaynak: TÜtK. OECD STAN Database 
(1) OECD Science, Technology and (ndustry Scoreboard sınıflandırması esas alınmıştır. 
(2) 10+ kışı çalıştıran işyerlerini kapsamaktadır. 
(3) 2002 Yılı fiyatlarıyla DPT tahminidir. 
(4) OECD Üyesi AB Ülkeleri 

Hizmetler 

205. GSYİH'nın yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturan hizmetler sektörünün büyüme 
oranı ekonomi genelindeki büyümenin üzerinde seyretmiştir. Hizmetler sektöründe 
en büyük payı yüzde 32 ile ticaret hizmeti oluşturmaktadır. Hizmet sektörlerinin 
toplam istihdam içindeki payı 2000 yılında yüzde 46,3 düzeyindeyken bu oran 2005 
yılında yüzde 51,1'e yükselmiştir. Bu oran yüzde 69,4 olan AB-15 ortalamasının 
altında kalmaktadır. 

Tablo.5.8: Hizmet Sektörlerine İlişkin Göstergeler (1) 
Göstergeler (Yüzde) 
Hizmetlerin GSYİH içindeki Payı 
Toplam Hizmetler İçindeki Pay 

tnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma ve Haberleşme 

Hizmetlerin ist ihdam İçindeki Payı 
(1) Can fiyatlarla 

Turizm 

2 0 0 0 
62.6 

8,3 
31.9 
22,6 
46,3 

2 0 0 2 
63,2 

6,5 
31,9 
23,8 
46,6 

2 0 0 5 
64,4 

6,8 
31,8 
22,9 
51,1 

206. Turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri bakımından Türkiye 
ekonomisinde son 20 yılda önemli atılım gösteren sektörlerden biri olmuştur. Türk 
turizminin uluslararası turizm geliri içindeki payı 2000 yılında yüzde 1,6 iken 2005 
yılında yüzde 2,9'a ulaşmıştır. Aynı dönemde yabancı turist sayısı 10,4 milyon 
kişiden, 21,1 milyon kişiye artarken, turizm geliri ise 7,6 milyar dolardan 18,2 
milyar dolara yükselmiştir. Turist say^k^ftgdöviz gelirlerindeki bu artışla Türkiye, 
dünyada en çok turist kabul eden/d^e#(sıralamasında 12., gelirlerde ise 8. sırada 
yer almaktadır. _̂  

"' " ' * «#**!?*%*> 
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207. 2000 yılında 352 bin olan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatak 
kapasitesi, 2005 yılında 450 bine, 350 bin olan belediye belgeli yatak sayısı ise 400 
bine yükselmiştir. Yatırım aşamasında ise 260 bin yatak bulunmaktadır. Sektörde 
4.825 seyahat acentası faaliyet göstermektedir. 

208. Ülkemizde son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen 
önemli gelişmelere rağmen tanıtım ve pazarlama konusunda yapısal bir reform 
gereği hissedilmektedir. Turizm eğitiminde henüz mesleki belgelendirme sistemine 
geçilememiş olması ise hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
İnşaat, Mühendislik-Mimarhk, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri 

209. VIII. Plan döneminde sektörün GSYİH içindeki payı 2001 ile 2003 yıllan 
arasında küçülürken 2004 yılından itibaren artmaya başlamıştır. 2005 yılındaki 
büyümede özellikle konut yapımı alanındaki artış önemli bir etkiye sahiptir. VIII. 
Plan dönemi sonunda yapı inşa izni yüzde 85 oranında artarak 99,5 milyon m2/yıl, 
yapı kullanım izni ise yüzde 32 oranında artarak 48,5 milyon m2/yıl seviyesine 
gelmiştir. Ortalama 1,1 milyon kişinin istihdam edildiği inşaat sektörünün toplam 
istihdam içindeki payı 2005 yılı sonu itibarıyla yüzde 5,3 olmuştur. 

210. Plan döneminde, 601 sayılı KHK ile uzman mühendislik ve uzman mimarlık 
tarifleri getirilmiş ve uzmanlık belgesi edinme koşulları bir yönetmelikle 
belirlenmiştir. 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında KHK iptal edilmiş ve yerine 4708 
sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. AB standartlarına ve Dünya Ticaret Örgütü 
mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve daha sonra bu kanunlarla ilgili 
uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için 4964 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmiştir. Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak 
Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 

211. Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının yurtdışındaki faaliyetlerine 
ilişkin olarak elde ettikleri gelirler, kurumlar vergisinden sürekli istisna tutulan 
kazançlar arasına alınmış, müteahhitlik firmalarının yurtdışındaki projelerinde 
çalıştıracakları Türk işçisinin sosyal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri 

212. Ülkemizde bilgi teknolojileri pazarının büyüklüğü 3 milyar dolar civarındadır. 
Pazarın büyük kısmını donanım oluşturmakta, yazılım ve hizmetlerin bilgi 
teknolojileri pazarındaki payı yüzde 30 civarında kalmaktadır. 

213. Bilgi teknolojileri sektöründe yazılım ve hizmetler alanında çok sayıda firma 
faaliyet göstermekle birlikte, ölçek, yetkinlik, deneyim ve finansal güç açısından 
sorunlar yaşanmaktadır. Sektördeki en büyük 20 firmanın yaş ortalaması 13'tür. 
Pazarın darlığı ve dikey pazarlardaki sınırlı gelişim, deneyim ve teknik uzmanlık 
geliştirilmesini güçleştirmekte, dış pazarlara açılımın yetersiz oluşu ve iç pazarda 
fiyata dayalı rekabet büyümeyi güçleştirmektedir. 

214. Diğer taraftan, dünyada yazılım^^ hfömjsîter alanları bir yandan ekonomide 
verimlilik artışının en temel unsurl^nnfcan-biri halme gelirken diğer yandan yoğun 
bir istihdam alanı olarak ortaya (^kŞıışt^j/f*^- *: " i 
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Ticaret Hizmetleri 

215. 2005 yılında gayri saii milli hasıla içerisinde ticaret hizmetlerinin payı yüzde 
20,5 olmuştur. Ticaret hizmetleri içerisinde yüzde 82,4lük payla büyük bir 
ağırlığını oluşturan toptan ve perakende ticaret hizmetleri, son yıllarda ekonomide 
görülen iyileşmelere bağlı olarak özellikle özel kesim nihai tüketim ve yatırım 
harcamalarının etkisiyle önemli bir gelişme kaydetmiştir. 2002-2005 döneminde 
toptan ve perakende ticaret hizmetleri yıllık ortalama yüzde 11,2 oranında 
büyümüştür. 

216. Bu gelişmelere paralel olarak, taşımacılık sektöründe hammadde ve işlenmiş 
ürünlerin talep edilen yerlere düşük maliyetle ve zamanında ulaştırılmasının ve 
lojistik hizmetleri ile desteklenen kombine taşımacılık sistemlerinin önemi artmıştır. 

217. Taşımacılık sektöründe karayolunun ağırlığı hissedilmekte olup, taşınan 
malların ulaştırma modları arasında dengeli bir şekilde paylaştırılması ihtiyacı 
devam etmektedir. 

218. VIII. Plan döneminde, son yıllarda gelişme gösteren büyük mağazaların belirli 
kurallar çerçevesinde kurulmaları ve faaliyette bulunmaları amacıyla mevzuat 
çalışmaları yürütülmüştür. 

5.3. İstihdamın Artırılması 

219. Plan döneminde, ülke genelinde hızlı nüfus artışının neden olduğu 
olumsuzluklar azalmasına rağmen, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması ile 
eğitime ilişkin sorunlar çözülememiş ve eğitim-istihdam arasındaki ilişki yeterince 
kurulamamıştır. 

220. Nüfus artış hızı 2000 yılında yüzde 1,41 iken, 2005 yılında yüzde 1,26'ya 
düşmüştür. Aynı dönemde, çalışma çağı nüfusu olan 15-64 yaş grubu ile 65 yaş 
üzeri yaşlı nüfus artmış ve toplam nüfus içindeki paylan sırasıyla yüzde 64,7'den 
yüzde 65,7'ye ve yüzde 5,4'ten yüzde 5,9'a yükselmiştir. 

221. VIII. Plan döneminde, Türkiye'de yaratılan istihdam, çalışma çağı nüfusunun 
ve işgücünün gerisinde kalmıştır. Bu dönemde, çalışma çağı nüfusu yıllık ortalama 
yüzde 1,9, işgücü yüzde 1,3 ve istihdam yüzde 0,4 oranında artmıştır. 2001 krizinin 
ardından daralan istihdam, 2004 ve 2005 yıllarında artış göstermiştir. Plan 
döneminde, GSYİH yıllık ortalama yüzde 4,4 büyümesine rağmen, toplam istihdam 
artışı yüzde 0,4 olmuştur. 

222. İstihdam artışının büyümeden daha düşük düzeyde gerçekleşmesinin en 
önemli nedeni, tarım sektöründe yaşanan istihdam azalışıdır. Plan döneminde, 
tarım sektörünün istihdam içerisindeki payı yüzde 36'dan yüzde 29,5'e gerilemiş ve 
bu sektördeki istihdam 1 milyon 276 bin kişi azalmıştır. Tarım dışı sektörlerdeki 
istihdamda özellikle 2003 yılı sonrasında ciddi artış meydana gelmiş ve Plan 
döneminde 1 milyon 742 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşmiştir. 2005 yılında 1 
milyon 162 bin kişilik istihdam sağlanmış olması bu artışın dönem sonunda 
oldukça hızlandığını göstermekted^ffiop*îâm istihdam artış hızının düşük 
gerçekleşmesinin diğer nedeni isöTjgne^âlaberAişgücünü daha verimli kullanan 
işletmelerin ek istihdama daha diflşük (i3ö$e^e^hwaç duymalarıdır. 
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223. Söz konusu dönemde, AB ortalamasına göre düşük seviyede olan işgücüne 
katılma ve istihdam oranlarında ilerleme kaydedilememiştir. Bu oranların düşük 
olması kadınların işgücüne ve istihdama yeterince katılamamasından 
kaynaklanmaktadır. Kadınlarda işgücüne katılma ve istihdam oranlan erkeklerin 
yaklaşık üçte biri seviyesindedir. 

224. Tanm sektöründe istihdamın azalması sonucunda ve 2001 krizinin etkisiyle 
işsizlik oranı 2000 yılında yüzde 6,5 iken 2005 yılında yüzde 10,3 seviyesine 
yükselmiştir. Tanm dışı işsizlik oranı ise 2000 yılında yüzde 9,4'ten 2002 yılında 
yüzde 15'e yükselmiş ve 2005 yılında yüzde 13,6'ya gerilemiştir. Genel işsizlikten 
yaklaşık iki kat daha fazla olan genç işsizlik ise önemini korumuştur. 

Tablo.S.9: İstihdama İlişkin Göstergeler (Yüzde) 

İstihdamın Sektörler ttibanyla 
Tanm 
Sanayi 
Hizmetler 
İşsizlik 

Dağılımı 

İşsizlik Oranı 
Tanm-Dışı İşsizlik Oranı 
Genç İşsizlik Oranı 
Lise Üstü Eğitimli Genç İşsizlik Oranı 
İşgücüne Katılma Oranı 

Kadın 
Erkek 

İstihdam Oranı 

2000 

36,0 
17,7 
46,3 

6,5 
9,4 

13,1 
28,2 
49,9 
26,6 
73,7 
46,7 

2002 

34,9 
18,5 
46,6 

10,3 
15,0 
19,2 
38,0 
49,6 
27,9 
71.6 
44,4 

2005 

29.5 
19.4 
51,1 

10,3 
13,6 
19,3 
30,9 
48,3 
24,8 
72,2 
43,4 

Kaynak: TÜtK 

5.3.1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 

225. Ülkemizde, işverenlerin ücret dışı işgücü maliyetlerinin yanı sıra; çahşanlann 
sayısına bağlı olarak istihdam etmek zorunda olduklan kişiler ve açmak zorunda 
olduklan birimlerden kaynaklanan yükümlülükleri mevcuttur. İstihdamın 
artınlması ve işsizliğin azaltılması için işverenlerin istihdama bağlı söz konusu 
yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi ve bu konuda yeni düzenlemeler yapılması 
ihtiyacı devam etmektedir. 

226. İşgücü piyasasında, mevzuattaki esneklik hükümlerinin uygulanabilirliğinin 
değerlendirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve sosyal güvenlik ile ilişkinin 
kurulması gereği sürmektedir. 

227. Plan döneminde, işgücü piyasası ile ilgili önemli hukuki ve kurumsal 
düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma hayatı mevzuatının Türkiye'nin değişen ve 
gelişen şartlarına, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine ve AB 
mevzuatına uyumunu sağlamayı amaçlayan 4857 sayılı İş Kanunu 2003 yılında 
yürürlüğe girmiştir. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile Kurum, günün 
ihtiyaç ve koşullarına göre bir istihd^iBais^rumu olarak yeniden yapılandırılmıştır. 
Özel istihdam bürolan açılması o | i ^ ğ C ^ ^ ^ m ı ş t ı r . İşgücü piyasası ile ilgili bilgi 
sisteminin oluşturulması am*cı|la/^Şftû^cû ^Piyasası Bilgi Danışma Kurulu 

* f/îr ^tiAt. « ı *&şj?£?s?'j'^. 
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oluşturulmuştur. İstihdamın ve yatırımların artırılmasını amaçlayan 5084 sayılı 
Kanun yürürlüğe girmiştir. 

228. AB'ye katılım sürecinde Avrupa İstihdam Stratejisine uyum çalışmaları 
kapsamında 2003 yılında İstihdam Durum Raporu hazırlanmıştır. İstihdam 
konusundaki önceliklerin ve izlenecek politikaların belirlendiği Ortak Değerlendirme 
Belgesinin de 2006 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Sonraki aşamada ise 
istihdama ilişkin Ulusal Reform Programı hazırlanacaktır. 
5.3.2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlı Hale Getirilmesi 

229. İşgücünün, 2000 yılında yüzde 73,8*i, 2005 yılında yüzde 67,3'ü lise altı 
eğitimli ve okuma yazma bilmeyenlerden oluşmaktadır. İşgücü içinde 
yükseköğretim ve fakülte mezunlarının payı 2000 yılında yüzde 8,8 iken, 2005 
yılında yüzde 11,5'e yükselmiştir. İşgücünün eğitim düzeyi Plan döneminde 
yükselmekle birlikte, AB ortalamasına göre düşük olmaya devam etmiştir. Bu 
durum nitelik ve beceri düzeyi yüksek insan gücüne ihtiyaç duyulan günümüzde 
önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. 

230. Plan döneminde eğitim sistemi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz kalmıştır. Genç ve eğitimli kişilerin işsizlik oranlarında da kayda değer bir 
düşüş sağlanamamıştır. Ekonominin ve işgücü piyasasının taleplerine cevap 
verecek ve özellikle gençlerin istihdam edilebilirliğini artıracak yeni mekanizmalara 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

231. Ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman temininde zorluk 
yaşanmasına rağmen, mesleki eğitim mezunlarının işsizlik oranı yüksektir. Bu oran 
2000 yılında yüzde 10,9'dan 2005 yılında yüzde 13,3'e yükselmiştir. Bu durum 
bilişsel yetenekleri yüksek öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmemesi, mesleki 
eğitim sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmaması, 
mevcut mesleki eğitim programlarının ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde 
günceilenmemesi, donanım eksikliği ve nitelikli eğitim personelinin yetersiz olması 
gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

232. Eğitim programlarının gözden geçirilmesi çerçevesinde, mesleki eğitimin 
işgücü piyasasındaki gelişmelere cevap verecek esnekliğe kavuşturulması amacıyla 
modüler sisteme geçilmesine yönelik çalışmalara sosyal tarafların katılımıyla 
başlanmıştır. 

233. Eğitim kurumlan dışmda kazanılan becerileri de belgelendirecek tutarlı ve 
güvenilir, meslek standartlarına dayalı bir sınav ve belgelendirme sistemi 
oluşturulamamıştır. Ancak, meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemini 
devlet, işçi ve işveren kesimleriyle işbirliği içinde kurmak, yaygınlaştırmak, 
geliştirmek ve idame ettirmek amacıyla Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumunun 
oluşturulmasına yönelik yasal düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. 
5.3.3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 

234. VIII. Plan döneminde istihdamın artırılmasında etkin bir araç olarak aktif 
işgücü politikalarına verilen önem artmıştır. İşgücünün beceri ve yeterliliğini 
geliştirerek istihdam edilebilirügKfî^aB^rümasmmı amaçlayan aktif işgücü 
politikaları, işgücü yetiştirme^^il$;^a>^eğî^m ve işgücü uyum programlarını, 
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mesleğe yöneltme, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulmasını, iş 
arama stratejilerinin geliştirilmesini, işsizler, özürlüler, kadınlar ve gençler gibi 
dezavantajlı grupların iş bulmasını, girişimcilik eğitimlerini ve istihdam garantili 
eğitim programlarını kapsamaktadır. 

235. Ülkemizde aktif işgücü politikalarının temel uygulayıcısı olan Türkiye İş 
Kurumunun (İŞKUR) düzenlemiş olduğu programların yaygınlaştırılması çalışmaları 
devam etmektedir. Bu kapsamda, AB ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla İŞKUR 
tarafından Aktif İşgücü Piyasası Programlan Projesi yürütülmüştür. Bu proje 
kapsamında 50.059 kişi eğitilmiş olup, bu kişilerden toplam 7.463 kişi istihdam 
edilmiştir. Bununla birlikte, aktif işgücü politikaları kapsamında yapılan 
harcamaların GSYİH'ya oranı AB ortalaması olan yüzde 0,7'nin çok altındadır. 

5.4. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 

236. VIII. Plan döneminde, insanımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla, eğitim 
ve sağlık altyapısını iyileştirmeye ve gelir dağılımını düzeltmeye yönelik önemli 
adımlar atılmış ve belirgin iyileşmeler sağlanmıştır. Ancak, eğitimin kalitesinin ve 
istihdam edilebilirliğin artırılması ihtiyacı devam etmektedir. 

237. Türkiye'nin demografik yapısı, doğurganlık düzeyindeki ve yaş yapısındaki 
gelişmelerle gelişmiş ülkelerin yapısına benzemeye başlamıştır. Değişen nüfus 
yapısı, özellikle eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki 
politikaların gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 
5.4.1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 

238. Nüfusun eğitime erişiminde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Zorunlu temel 
eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla, öğrenci sayısında büyük artış sağlanmış, 
ilköğretimden ortaöğretime geçişler artmıştır. Bununla birlikte okullaşma 
oranlarında, okul öncesi eğitimde düşük seviyelerde kalınmış, ilköğretimde yüzde 
100'e ulaşılamamış, ortaöğretimde mesleki eğitimin payı artınlamamıştır. 
Yükseköğretim kademesinde okullaşma oranı bakımından önemli ilerleme 
kaydedilmekle birlikte, yükseköğretime olan yoğun talep artarak devam etmektedir. 
Talebe cevap verebilmek amacıyla 2006 yılında 15 adet yeni devlet üniversitesi 
kurulmuştur. 

239. Eğitimin hemen her kademesinde, ayrılan kaynaklarla öncelikle artan 
öğrenci sayılarının doğurduğu zorunlu ihtiyaçlar karşılanabilirken, eğitimde nitelik 
sorunu önemini korumaktadır. VIII. Plan döneminde eğitim yatırımlarına özel 
sektör desteği önemli boyutlara ulaşmış, okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımı yaygınlaştırılmış ve müfredat geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. 
Eğitimde kalitenin artırılabilmesi için yenilenen müfredat programları ve öğretim 
yöntemlerine uyumlu olarak fiziki altyapı, donanım ve öğretmen niteliklerinin 
geliştirilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin kullanımı ihtiyacı devam 
etmektedir. 

240. Yükseköğretimde Bologna süreci kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi 
değişimi, Avrupa kredi transfer sis£*!Hr^Ve%diploma eki başta olmak üzere önemli 
çalışmalar yapılmıştır. Ancak, j^uk^e«âğifetim\sisteminin merkeziyetçi yapısı ve 
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kalitesine ilişkin sorunlar yükseköğretimin rekabet edebilirliğini ve toplumun 
ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini olumsuz yönde etkilemeye devam 
etmektedir. 

241 . Türkiye 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren AB eğitim ve gençlik programlarına 
başarılı ve aktif bir şekilde katılım sağlamaktadır. Genel Eğitim Programından 
20.000 olmak üzere- yaklaşık 49.300 kişi 2006 yılı itibarıyla programlardan 
yararlanmış olacaktır. 

242. Meslek yüksek okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasmda 
program bütünlüğünün bulunmaması, mesleki ve teknik eğitim programlarının 
işgücü piyasasının taleplerine uygun olarak güncellenememesi sonucu mesleki ve 
teknik eğitim mezunlarının istihdamı artınlamamakta ve mesleki eğitime olan talebi 
azalmaktadır. 

243. Eğitim sisteminin sınav odaklı bir yapıda olması, eğitimden beklenen 
amaçlara ulaşılamamasma, sınav hazırlıklarına önemli harcamalar yapılmasına ve 
böylece eğitime ayrılan kaynakların verimsiz kullanılmasına, öğrenciler ve 
ailelerinde mali, sosyal ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 
5.4.2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi 

244. VIII. Plan döneminde sağlık alanında; sağlık personeli sayısı, yatak sayısı ve 
kullanım oranlan, bebek ölüm hızı, aşılama gibi göstergelerde iyileşmeler 
kaydedilmiştir. Bununla beraber, henüz istenen düzeye ulaşılamamıştır. 

Tablo.5.10: Sağlık Göstergeleri 

Bebek ö l ü m Hızı (Binde) 
Toplam Doğurganlık Oranı 
Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi (Yıl) 
Yatak Başına Düşen Kişi Sayısı 
Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı 

2 0 0 0 
28,9 
2,27 
70,4 
391 
792 

200S 
23,6 
2,19 
71,3 
374 
715 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, DPT 

245. Hekim başına düşen nüfus sayısı, 2000 yılında 792 iken 2005 yılında 715'e 
düşmüş olmakla birlikte halen, AB ortalaması olan 288'in oldukça gerisinde 
kalmıştır. AB ülkelerinde 8,8 olan yüz bin kişiye düşen tıp fakültesi mezunu sayısı 
ülkemizde bu dönemde 7,5'ten 6,1'e düşmüştür. Bu durum, gelişmiş ülkeler ile 
aramızdaki farkın daha da açılmasına neden olmaktadır. 

246. Sağlık hizmetleri sunumunun bölgesel ve kent-kır düzeyindeki dengesizliği 
devam etmektedir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi en düşük 10 ilde yatak 
başına düşen nüfus sayısı en yüksek 10 ildekinin 2,5 katı iken, doktor başına 
düşen nüfusta söz konusu il grupları arasındaki fark 4 kata kadar çıkmaktadır. 

247. Birinci basamaktaki altyapı, personel ve kalite yetersizlikleri ile sevk 
zincirinin etkin çalıştınlamaması, hastaların hizmet maliyetleri daha yüksek olan 
ikinci ve üçüncü basamağa yöneişrifsîoe" *!§teb>ep olmakta ve oluşan yığılmalar 
hastanelerin hizmet kalitesini dü^urşîje^taafi'. 2^00-2004 döneminde sağlık ocağı 
imkanlannın geliştirilmesi ve mofil saSİRTîjznıetiÎLiygulaması ile bu alanda önemli 

fî _ 277» *';"; 2 u2 9 ^eON&„ 
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iyileşmeler sağlanmasına rağmen, yataklı tedavi kurumlannda verilen poliklinik 
hizmetlerinin yüzde 95'i ayakta tedavi hizmetlerinden oluşmaktadır. 

248. VIII. Plan döneminde sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, hizmet 
kalitesinin artırılması, Sağlık Bakanlığının planlama ve denetleme rolünün 
güçlendirilmesi, sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, akılcı ilaç ve malzeme 
kullanımının sağlanması, genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması amacıyla 
Sağlıkta Dönüşüm Programı başlatılmıştır. Bu kapsamda sevk zincirinin 
etkinliğinin artırılması amacıyla aile hekimliği pilot uygulamaları sürdürülmektedir. 
Ayrıca, sağlık hizmet sunumu ve finansmanının birbirinden ayrılması amacıyla 
kamuya ait tüm hastaneler Sağlık Bakanlığı çatısı altında toplanmış ve sağlık 
hizmetlerine erişimde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Performansa dayalı ek ödeme 
uygulaması ile personel motivasyonu ve verimlilikte iyileşmeler sağlanmış, kamuda 
çalışan tam zamanlı uzman hekimlerin oranı beş kat artırılmıştır. Hizmetlerin 
standardizasyonu ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına yönelik çalışmalar 
başlatılmış olmakla birlikte, hastanelerin mali ve idari özerkliğe kavuşturulması 
ihtiyacı devam etmektedir. 

249. Toplam sağlık harcaması 2000 yılında GSYİH'nm yüzde 6,6'sından 2005 
yılında yüzde 7,6'sına ulaşmıştır. 2000 yılında yüzde 39 olan ilaç ödemelerinin 
sağlık harcamalarına oranı 2005 yılında yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir. AB 
ülkelerinde ise ilaç harcamaları sağlık harcamaları toplamının yaklaşık yüzde 
16'sini oluşturmaktadır. 

5.4.3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla 
Mücadele 

250. 2001 yılı sonrasında ulaşılan yüksek büyüme oranlarıyla kişi başına milli 
gelir artmış, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yoksulluk göstergelerinde iyileşmeler 
görülmüştür. Kriz sonrasında sıkı maliye politikası uygulanmasına rağmen sosyal 
harcamaların GSYİH içindeki payı artırılmıştır, özellikle, emekli, özürlü, dul-yetim 
ve öğrenciler ile yoksul ve kırsal kesimdeki ailelere yönelik gelir artışı sağlayacak 
transferler yapılmıştır. Ayrıca, bu dönemde asgari ücret reel olarak artmıştır. 

251. Türkiye'de 2002 yılında en zengin yüzde 20lik grubun yıllık kullanılabilir 
gelirden aldığı pay, en yoksul yüzde 20lik grubun aldığı payın yaklaşık 9,5 katı 
iken, 2003 yılında bu oran 8,1, 2004 yılında ise 7,7 seviyesine düşmüştür. AB-25 
ortalamasında ise aynı oran 2003 yılında yaklaşık 4,6'dır. Ayrıca, Türkiye'de 2002 
yılında 0,44 olan Gini katsayısı, 2003 yılında 0,42'ye, 2004 yılında 0,40'a 
gerilemiştir. 

252. Gıda harcamalarını içeren yoksulluk sının altındaki nüfusun toplam nüfusa 
oranı; 2002 yılında yüzde 1,35 iken, 2004 yılında yüzde 1,29 seviyesine gerilemiştir. 
Yoksulluk oranı olarak da tanımlanan gıda ve gıda-dışı yoksulluk oranı 2002 
yılında yüzde 26,96 iken, 2004 yılında yüzde 25,6'ya gerilemiştir. 

253. 2002-2004 döneminde yoksulluk oranlarında Türkiye geneli için bir iyileşme 
olmakla birlikte, kırsal alandaki yototfffîjSfife^azı göstergelerde artmış olduğu 
görülmektedir. Nitekim, kırda yavgı^pblad'îfccr^siz aile işçileri işteki durum 
itibanyia, 2004 yılında en yoksul gmıp olmtf^tur.^ \ 

I , c. I f t *;"; s 2 s ^nt*****. 
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Tablo.5.11: Seçilmiş Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Göstergeleri (Yüzde) 
2002 2003 2004 

Yüzde 20lik Dilimler 
Birinci Yüzde 20 
İkinci Yüzde 20 
Üçüncü Yüzde 20 
Dördüncü Yüzde 20 
Beşinci Yüzde 20 

Gini Katsayısı 
Gıda Yoksulluk Oranı (Açlık) 
Gıda ve Gıda-Dışı Yoksulluk Oranı (Yoksulluk) 

5.3 
9,8 

14,0 
20,8 
50,1 
0,44 
1,35 

6,0 
10,3 
14.5 
20,9 
48,3 
0,42 
1,29 

6.0 
10,7 
15,2 
21,9 
46,2 
0.40 
1,29 

26.96 28,12 25,60 
Kaynak: TÛtK 

254. Tarımdaki yapısal değişim sonucu kente göç eden kesimler eğitim 
seviyelerinin düşük olması ve vasıfsız işgücü olmaları nedeniyle, düzenli bir gelirden 
mahrum kalmakta ve topluma uyum sorunları yaşamaktadır. Bununla birlikte, bu 
kesim genellikle hizmetler sektöründe yevmiyeli olarak istihdam edilmektedir. İşteki 
durum itibarıyla yevmiyeli olarak çalışanlann yoksulluk oranı ise 2002 yılında 
yüzde 45 iken 2004 yılında yüzde 37,5'e düşmüştür. 

255. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve kente göç edenler başta olmak 
üzere, yoksulluk riskiyle karşı karşıya olanlara yönelik eğitim, kültür ve sağlık gibi 
hizmetlerin artırılması ihtiyacı devam etmektedir. 

256. Süreğen hastalığı olan özürlülerin yüzde 24,8'i ve diğer özürlülerin yüzde 
36,3'ü okuma-yazma bilmemektedir. Ayrıca, sosyal yaşam alanlarının hareket 
edebilirliklerini kısıtlaması, işyerlerinde uygun ortamın yaratılamaması ve özürlü 
işgücüne olan talebin oldukça sınırlı olması gibi nedenlerle, her 5 özürlüden 
yalnızca l'i işgücü piyasasında yer alabilmektedir, özürlülerin sağlık, eğitim, 
istihdam ve sosyal güvenliğe erişimlerinin artırılarak topluma katılımlarının 
sağlanmasını amaçlayan 5378 sayılı Özürlüler Kanunu 2005 yılında yürürlüğe 
girmiştir. 

257. Ülkemizde yaşlı nüfusta gözlenen artış ve aile yapısının değişime uğraması 
gibi nedenler, yaşlı kesime götürülecek hizmetlerin önemini artırmaktadır. 

258. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve zorunlu 
eğitimin 8 yıla çıkarılması ile çalışan çocuk sayısında azalma olmasına rağmen, 
çocuk işçiliği, sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklar sorunu önemini 
korumaktadır. 

259. Kadınlarda okur yazarlık oranı, 2000 ile 2004 yıllan arasında yüzde 
76,2'den, yüzde 80,6'ya yükselmesine rağmen, erkek okur-yazarhk oranının 
gerisindedir. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 22,3 iken, erkeklerde bu oran yüzde 
64,8'dir. Kırsal alanda ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen kadınlar, kente göç 
sonucunda kentsel alandaki işlere göre niteliklerinin yetersiz kalması ve farklı bir 
ortamın getirdiği sosyal baskılardan dolayı işgücünden çıkmakta ve ekonomik 
yaşamın dışında kalarak yoksulluk ve sosyal dışlanma risklerine açık hale 
gelmektedir. Nitekim, kentte yaşayanJaSOfijIârda işgücüne katılma oranı yüzde 19,3 
iken, bu oran kırsal alanda yüzde JfB^MrrV' * *% ,n*e~.„. 
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260. Şiddet, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha çok kadın ve 
çocukların maruz kaldığı bir sorundur. Kadınlara karşı şiddetin ve istismarın 
önlenmesi için toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları devam etmektedir, 

261. Kadınların karar alma sürecine katılımı AB ülkeleriyle karşılaştınldığmda 
yetersizdir. Nitekim, 2002 seçiminde kadınların parlamentoda temsil oranı yaklaşık 
yüzde 4,4' dür. 

262. AB'ye uyum sürecinde Türkiye 2003 yılında Sosyal Dışlanmayla Mücadele 
Topluluk Eylem Programına katılmıştır. Bu sürecin gereği olarak sosyal dışlanma 
alanındaki mevcut durumu ve stratejileri belirlemek üzere Sosyal İçerme Belgesinin 
hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

5.4.4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 

263. 2000 yılında sosyal sigorta programlan tarafından kapsanan nüfus oranı 
yüzde 82,2, sağlık hizmetleri bakımından sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı 
ise yüzde 80,9 iken; bu oranlar, 2005 yılında sırasıyla yüzde 91,4 ve yüzde 91'e 
yükselmiştir. 

Tablo.5.12: Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus 

Kuruluşlar 2000 2 0 0 5 
Emekli Sandığı Toplamı (Bin Kişi) 
Sosyal Sigortalar Kurumu Toplamı (Bin Kişi) 
Bağ-Kur Toplamı (Bin Kişi) 
özel Sandıklar Toplamı (Bin Kişi) 
Genel Toplam (Bin Kişi) 
Sağlık Hizmetleri Bakımından Sosyal Sigortalar Kapsamı (Bin Kişi) (1) 
Genel Nüfus Toplamı (Bin Kişi) (2) 
Sigortalı Nüfus Oranı, % 
Sağlık Kapsamındaki Nüfus Oranı, % 
Kaynak: Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, DPT. 
(1) SSK'da isteğe bağlı sigortalılar sağlık sigortası kapsamı dışındadır. 
(2| TÜtK, 2000 Genel Nüfus Sayımı ve HÜNEE, 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına dayalı 2005 
yılında yapılan yü sonu nüfus tahminleri esas alınmıştır. 

264. Sosyal sigorta kuruluşlarının en önemli sorunu, gelirlerinin, giderlerini 
karşılayamamasıdır. Sosyal sigorta kuruluşlarına bütçeden yapılan transfer 
tutarının GSYİH'ya oranı 2000 yılında yüzde 2,6 iken, bu oran 2005 yılında yüzde 
4,8'e yükselmiştir- Aynca, sosyal güvenlik sisteminde; tüm nüfusun 
kapsanamaması, kuruluşlarca sağlanan hakların ve yükümlülüklerin farklı olması, 
bilgi işlem altyapısının yetersiz olması, ortak bir veri tabanının olmaması ve 
sistemdeki denetim mekanizmalannın etkin işlememesi gibi sorunlar 
bulunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemindeki bu sorunların giderilmesine yönelik 
olarak; sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması ve genel sağlık 
sigortasının kurulması amacıyla ha^fSamn^esya l Güvenlik Kurumu Kanunu ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağpk ^Stğpt^kı Ktenunu, TBMM tarafından kabul 
edilmiştir. I ^/^V-İSİ 

8.230 
32.192 
İS.036 

324 
55.782 
54.939 
67.893 

82,2 
80,9 

9.271 
40.719 
15.990 

306 
66.286 
66.018 
72.520 

91,4 
91,0 
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265. Ülkemizde sosyal hizmet ve yardımlara olan ihtiyaç; göç, kentleşme, aile 
yapısında meydana gelen değişim, nüfus artışı ve işsizlik gibi nedenlerle artarak 
devam etmektedir. 2000 yılında toplam sosyal yardım harcamalarının GSYİH'ya 
oranı yüzde 0,48 iken, bu oran 2005 yılında yüzde 0,86'ya yükselmiştir. Bu 
kapsamda özürlülere ve yaşlılara verilen aylıklar, çocuklara eğitim ve sağlık 
yardımları ile muhtaç ailelere yakacak ve gelir getirici proje desteği gibi yardımlar 
yapılmaktadır. Yoksul kesimlerin eğitim ve sağlık gibi hizmetlere erişimini 
kolaylaştıran söz konusu yardımlar, bu kesimlerin yaşam kalitesini 
yükseltmektedir. 

266. Sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanacak kişi ve grupların tespiti için 
sağlıklı kriterler oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Ancak, sistemde 
kurumlar arasındaki işbirliği eksikliği ve nitelikli personel sıkıntısı nedenleriyle 
gerçek ihtiyaç sahiplerine istenen düzeyde hizmet sunulamamaktadır. Ayrıca, 
sosyal hizmet ve yardımlarda gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı 
sürmektedir. 
5.4.5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun 

Güçlendirilmesi 

267. Plan döneminde, kültürel altyapının güçlendirilmesi, kültürel etkinliklerin 
yaygınlaştırılması, ortak tarihi geçmişimiz olan ülkeler başta olmak üzere dünya 
ülkeleri ile kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışında bulunan 
kültür varlıklarımızın tespiti, araştırılması, bakım-onanm ve restorasyonu 
yönündeki faaliyetlere devam edilmiştir. 

268. Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe 
yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere 
devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki 
yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Sosyo-ekonomik politikalar ile 
kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıştır. 

269. Ülkemizin kültür turizmi alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesi gereği 
devam etmektedir. 

270. Kültür alanında nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması, ilgili kurumlar 
arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve tanıtımla ilgili eksikliklerin 
giderilmesi konulan önemini korumaktadır. 

271. Kültürümüzün taşıyıcısı olan dilimiz yabancı dillerden olumsuz 
etkilenebilmesi nedeniyle temel ve ayırt edici özelliklerini kaybetme tehlikesi 
altındadır, özellikle, bilim, eğitim, öğretim kurumları ve medyada Türkçe bilincinin 
oluşturulması gereği Önemini korumaktadır. Yoğun göç ve kentleşmede yaşanan 
sorunlar neticesinde kültürel hayata katılımda sorunlar artmıştır. 

272. Giderek hızlanan değişim süreci aile ve toplum içi kültürel ve sosyal ilişkileri 
de olumsuz etkilemiştir. Kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi, aile içi iletişimde 
geleneksel yöntemlerin dışına çıkılamaması ve eğitim sisteminin aşılamayan 
sorunları gençlerin aileden kopma, topl^sflfi3p'a3>9aınlara duyarsızlaşma, ümitsizlik 
ve özgüvensizlik gibi sorunlarını ve bjmra-^rffccuöda şiddete eğilimini artırmıştır. 
Diğer taraftan, iletişim olanaklarAm^a^nîfiîsı .̂v̂ A sivil toplum kuruluşlarının 
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gelişmesi gençlerin kendileriyle ilgili taleplerini açıkça dile getirmelerine olanak 
sağlamaktadır. 

273. Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyura sorunları terör ve 
asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar 
hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve 
aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin 
kapasitelerinin ve STKlarla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

274. Plan döneminde, ikili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmalarında gelişmeler 
sağlanmıştır. Bu bağlamda özellikle, üçlü sosyal diyalogun önemli bir unsurunu 
oluşturan Ekonomik ve Sosyal Konseyin (ESK) kurulmasına ilişkin kanun 2001 
yılında çıkarılmış ve ESK çeşitli gündemlerle altı kez toplanmıştır. 

5.5. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 
5.5.1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi 

275. Küreselleşme süreci, yerel dinamikleri doğrudan etkileyerek, yerel ve bölgesel 
kalkınma açısından yeni şartlar ve fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Küresel rekabet 
koşullan altında kendileri birer rekabet birimine dönüşen şehirler ve bölgeler, 
dinamiklerini ve potansiyellerini değerlendiren uygun stratejiler çerçevesinde ve 
bütün kesimleri kalkınma sürecine katan iyi yönetişim modellerini hayata geçirerek 
daha hızlı bir gelişme eğilimi yakalama şansına sahip olmuştur. 

276. Ülkemizin AB'ye üyelik süreci de bölgesel gelişme politikaları ve 
uygulamalarında köklü bir değişim yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Bu 
kapsamda, bir taraftan üyelik sonrası kullanılabilecek olan yapısal fonlara hazırlık 
için merkezi ve yerel düzeyde gerekli altyapı oluşturulurken, diğer taraftan da daha 
aktif, katılımcı, yeterli finansman ve kurumsal yapı ile desteklenen aşağıdan 
yukarıya bölgesel gelişme politikasının uygulanması için gerekli ortam 
hazırlanmaktadır. 

277. Ülkemizde, gerek kırsal ve kentsel yerleşim birimleri, gerekse bölgeler 
arasındaki sosyo-ekonomik yapı ve gelir düzeyi dengesizlikleri önemini 
korumaktadır. Mevcut fiziki ve sosyal altyapı ile kentlerin sunduğu istihdam 
imkanları yoğun göç hareketlerinin yarattığı nüfus baskısını karşılamakta yetersiz 
kalmaktadır. Bu yapı, bölgelerin, sorunlarına ve potansiyellerine göre 
farklüaştırılmış tedbirleri içeren bütüncül bir bölgesel gelişme politikasını gerekli 
kılmaktadır. 

278. Ülke genelini kapsayan bölgesel gelişme politikalarının çerçevesinin 
belirlenmesini, bölgesel istatistiklerin toplanmasını ve AB bölgesel istatistik 
sistemine uygun karşılaştınlabilir istatistiki veri tabanı oluşturulmasını sağlayan 
istatistiki bölge birimleri sınıflandırması 2002 yılında üç düzey halinde yapılmıştır. 

279. Diğer taraftan, yatırımların ve istihdamın artışını hızlandırmak ve bölgesel 
gelişmede özel sektör katkısını artırmak amacıyla yeni teşvik tedbirleri uygulamaya 
konulmuştur. 2004 yılında yürürlüğe ejr«H«5QŞ4 Sayılı Kanun ile ilk aşamada 36 
ilde başlatılan teşvik uygulamas^*OTQ&^j&lıh'da yapılan değişiklikle 49 ile 
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yaygınlaştırılmıştır. Bu çerçevede, Kalkınmada öncelikli Yöreler (KÖY) 
kapsamındaki iller, 2001 yıla kişi başına milli geliri 1.500 dolardan az olan iller ile 
2003 yılı SEGE (Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi) değeri eksi olan illerde yer 
alan işletmeler için, istihdam artışı şartına bağlı olarak çalışanlar üzerindeki gelir 
vergisi ve SSK primi ödemelerinde indirim sağlanmış ayrıca, bu işletmeler için enerji 
ve bedelsiz arazi desteği getirilmiştir. KÖYlerdeki, İl Özel idareleri ve belediyelerin 
muhtelif projelerinin mahalli idareler ödeneğinden desteklenmesine devam 
edilmektedir. 

Tablo.5.13: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine (SEGE) Göre İlk ve Son Beş Düzey 2 
Bölgesinin Seçilmiş Göstergeleri 

Bölgeler 

TR10 (İstanbul) 
TR51 (Ankara) 
TR31 (İzmir) 
TR41 (Bilecik, Bursa, Eskişehir) 
TR42 (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 
Türkiye 
TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum) 
TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) 
TRC3 (Batman, Mardin, Şırnak, Siirt) 
TRA2 (Ağn, Ardahan, İğdır, Kars) 
TRB2 (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) 

_ 
SE

G
E

 
(2

00
3,

 2
6 

B
öl

ge
 i

çi
nd

i 

1 
2 
3 
4 
5 

-
22 
23 
24 
25 
26 

K
iş

i 
B

aş
ın

a 
G

SY
tH

 
(2

00
1,

 T
R

=1
00

) 

143 
128 
150 
117 
191 
100 

50 
54 
46 
34 
35 

İstihdamın 
Sektörel Yapısı 

(2005) 

T
ar

ım
 S

ek
tö

rü
 

P
ay

ı (
%

) 

0,7 
7,3 

18,1 
18,3 
20,4 
29,5 
62,0 
38,1 
29,3 
61,8 
48.0 

Sa
na

yi
 S

ek
tö

rü
 

P
ay

ı (
%

) 
37,0 
16,0 
27.7 
37,8 
26.8 
19,4 
3,5 
5.7 

10,0 
3,1 
6,3 

H
iz

m
et

le
r 

Se
kt

ör
ü 

P
ay

ı (
%

) 

62,4 
76,6 
54,2 
43,8 
52.8 
51,1 
34,5 
56.1 
60.8 
35.1 
45,8 

Şe
hi

rl
eş

m
e 

O
ra

nı
 (

%
 

(2
00

0)
 

90,7 
88,3 
81,1 
76,4 
57,2 
64,9 
57,3 
59.1 
59.6 
44,6 
49 ,3 

s-1 

N
et

 G
öç

 O
ra

nı
 (

) 
( 

46,1 
25.6 
39.9 
38.7 
-9.5 

-
-43.5 
-39,5 
-46.8 
-57,3 
-39,5 

Kaynak: DPT. TÜİK 

280. Geçmiş dönemlerde hazırlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma 
Projesi (GAP), Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi (ZBK), Doğu 
Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) ve Doğu Anadolu Projesi Ana Planının 
(DAP) uygulamaları ile Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) çalışmaları devam 
etmektedir. Bu projeler, GAP hariç olmak üzere, sadece sektörel tahsisler 
kapsamında sınırlı finansman imkanı bulabilmiştir. 

281. Ancak, GAP projesinin sadece enerji ve sulama yatınmlanndan oluşan bir 
altyapı projesi olarak değil, yeni kurulacak kalkınma ajanslarının ortak işbirliği 
platformundan da yararlanarak yerel girişimleri harekete geçiren entegre bir 
bölgesel gelişme programı olarak ele alınması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, modern sulama tekniklerinin uygulanması, rekabetçi ü r ü n türlerine 
geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal 
kapasitelerin geliştirilmesi gibi temel kjjaaiüü.'ıla.^ yeni politikaların geliştirilmesi 
gerekmektedir. f ^ S * ^A 
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5.5.2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması, 
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 

282. Son dönemlerde, dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de yerel 
kalkınma girişimleri ivme kazanmıştır. Yerel ve bölgesel kalkınmada kamu, özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin 
kullanımını sağlamak, yerel dinamikleri ve içsel potansiyeli harekete geçirerek 
bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere, Düzey 2 bölgeleri esas alınarak 
hazırlanan Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 
Kanun 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. 

283. Diğer taraftan, VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, 
Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri 
Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları 
artırılmıştır. Bu gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak 
üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının 
artırılması ihtiyacı daha da önem kazanmıştır. 

284. Kalkınma yaklaşımları ve yerel kurumsal yapıdaki değişikliklere paralel 
olarak mekansal planlama dahil olmak üzere, planlama yaklaşımları ve 
mekanizmalarının, bu alandaki mevcut yetki uyumsuzluğunu da ortadan 
kaldıracak şekilde yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Planlama 
kademelerine ilişkin olarak, planların birbirleri ile bağlantılarının kurulması, plan 
hazırlama ve uygulama yöntemleri, denetim usulleri gibi konularda merkezde ve 
yerelde kuruluşlar arasındaki yetki ve sorumlulukların açıklığa kavuşturulması ve 
koordinasyonun sağlanması zorunluluk arz etmektedir. 

285. AB'ye üyelik sürecinde 2004-2006 dönemini kapsayan ve ekonomik ve sosyal 
uyum alanında mali yardımla desteklenecek orta vadeli temel öncelik alanlarını 
belirlemek üzere ö n Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) hazırlanmıştır. Yerel kalkınma 
girişimlerini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı öngören plan kapsamında, sosyo
ekonomik gelişmişlik endeksi ile belirlenen öncelikli 12 Düzey 2 Bölgesinde stratejik 
nitelikli, müstakil bütçeli ve operasyonel bölgesel kalkınma programlan ile sınır 
ötesi işbirliği programları uygulamaya konulmuştur. 

286. Bu kapsamda; Doğu Anadolu Kalkınma Programı (Bitlis, Hakkari, Muş, Van); 
GAP Bölgesel Kalkınma Programı; TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop), TR83 
(Amasya, Çorum, Samsun, Tokat), ve TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum) Düzey 2 
Bölgeleri Kalkınma Programı; TRA2 (Ağrı, Ardahan, İğdır, Kars), TR72 (Kayseri, 
Sivas, Yozgat), TR52 (Konya, Karaman); TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) 
Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı ve Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı uygulamalarına başlanmıştır. TR90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 
Rize ve Trabzon) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programının uygulanmasına 2006 yüı 
içerisinde geçilebilmesine yönelik hazırlıklar devam etmektedir. 

287. Sınır ötesi işbirliği programlarıyla birlikte, katılım öncesi mali yardımdan 
tahsis edilen bütçe büyüklüğü yaklaşık 300 milyon Euro'ya ulaşan ve coğrafi 
kapsamı 49 ile karşılık gelen AB destekli- bölgesel kalkınma programlarının 
yürütülmesi esnasında yerel düaeyde -*önemli^ bir kapasite oluşumu da 
sağlanmaktadır. Programların uygufencuğv bö.lgelerde kurulan proje birimlerinden 
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de yararlanılarak, 15 binden fazla kişiye bilgilendirme yapılmış, 4.250 kişiye proje 
hazırlama eğitimleri verilmiş ve bölgesel gelişme ve yerel kalkınma amaçlı hibeler 
için toplam 2,400 proje teklifi alınmıştır. 
288. İstanbul ilinin gelişme eğilimlerini belirlemek, potansiyellerini tespit etmek ve 
rekabet gücünü geliştirici politikaların önceliklendirümesine katkı sağlamak 
amacıyla; Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) koordinasyonunda, Ekonomik İşbirliği 
ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İstanbul 
Metropolitan Alan İncelemesi çalışması başlatılmıştır. 
S.5.3. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması 
289. Uluslararası yükümlülükler, AB'ye üyelik süreci ve tarımsal yapıda hızlanan 
dönüşümün kırsal kesimde ortaya çıkardığı uyum sorunlarını çözmek ve kırsal 
kalkınma proje ve faaliyetlerine çerçeve oluşturmak üzere 2006 yılında Ulusal 
Kırsal Kalkınma Stratejisi hazırlanıp yürürlüğe konmuştur. 

290. Kırsal kalkınma politikalarının etkinliğinin artırılması için yürütülen yasal ve 
kurumsal düzenlemeler kapsamında karar alma süreçlerinde ilgili kuruluşların yer 
alması öngörülen bir kırsal kalkınma kurumu ile uygulama ve ödeme birimi 
kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

291. Kırsal kesimin en önemli ekonomik faaliyeti olan tarım sektöründeki nispi 
verimsizlik sorunlarının azaltılması için; arazi toplulaştırma çalışmalarının 
hızlandırılması, üretici örgütlenmelerinin güçlendirilmesi, eğitim ve yayım 
faaliyetlerinin etkinleştirilmesi konularının öncelikli olarak ele alınması 
gerekmektedir. 

292. Kapatılan KHGM'nin iskânla ilgili görevleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, 
köylere ilişkin diğer görevleri ise İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir 
belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine devredilmiştir. Buna paralel olarak, 
2005 ve 2006 yıllarında köy altyapılarının iyileştirilmesi amacıyla il özel idareleri ile 
mahalli idare birliklerine doğrudan kaynak tahsis edilmiş ve Köylerin Altyapısını 
Destekleme Projesi (KÖYDEŞ) uygulamaya konulmuştur. Ancak, kırsal yerleşim 
birimlerinin parçalı ve dağınık bir yapıya sahip olmaları, fiziki ve sosyal alt yapı 
hizmetlerinin etkin ve yaygın bir şekilde sağlanmasını sınırlandırmaktadır. 

293. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, geçmişte terör nedeniyle köylerini 
terk etmek zorunda kalan yurttaşlarımızdan geri dönüş yapmak isteyenler için, 
ekonomik ve sosyal alt yapının sağlanması çalışmalarına devam edilmektedir. 

5.6. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 
294. Kamu yönetiminde merkezi bir yapıya sahip olan ülkemizde, ekonomik ve 
sosyal gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere kamu yönetiminin 
yurttaş odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, 
katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi kavramları öne çıkaran 
çağdaş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturulması bir gereklilik halini almıştır. 
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295. Demokratik ve saydam bir yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve 
açıklık ilkelerine uygun olarak vatandaşların kamunun ürettiği bilgilere erişimini 
sağlamak amacıyla Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır. 

296. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, kamu görevlilerinin uymaları gereken 
saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme gibi, 
davranış ilkeleri belirlenmiş ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu kurulmuştur. 

297. Avrupa Konseyinin yolsuzlukla mücadeleye yönelik sözleşmeleri onaylanmış, 
uygulamayı denetlemekle görevli Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna (GRECO) üye 
olunmuştur. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 
onaylanmış ve OECD Sözleşmesine uyum sağlamak üzere Uluslararası Ticari 
İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin önlenmesi İçin Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkartılmıştır. 
5.6.1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi 

298. VIII. Plan döneminde devletin kurumsal yapısına yönelik önemli 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

299. Başbakanlığın yüklenmiş olduğu icrai fonksiyonlarından arındırılarak asli 
görevine döndürülmesi ve örgütsel yapısının küçültülmesi amacıyla, Başbakanlığa 
bağlı olan ve Başbakanlıkla ilgili bulunan kurum ve kuruluşların sayısı 
azaltılmıştır. Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı ile, Çevre Bakanlığı ise Orman 
Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Böylece 36 olan bakanlık sayısı 23'e indirürniştir. 

300. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Konut Müsteşarlığı kapatılmış, gıdaların 
üretimi, tüketimi ve denetlenmesi alanlarında kurumlar arasında yetki ve görev 
karmaşası giderilerek, Tarım ve KÖyişleri Bakanlığı tek yetkili kılınmıştır. 

301. Bununla beraber, başta afet yönetimi olmak üzere bazı sektörel ve tematik 
alanlarda kamu kurum ve kuruluşları arasında yetki ve görev karmaşasına 
rastlanmaktadır. Devletin değişen rolüne uygun olarak, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının görev, yetki ve işlevlerinin gözden geçirilerek kurumların, asli 
görevlerini yerine getirmelerinin sağlanacağı bir yapıya kavuşturulmasını temin 
etmek üzere Devlette Genel Kurumsal Yapının Gözden Geçirilmesi Raporu 
hazırlanmıştır. Söz konusu raporda kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yetki ve 
görev mükerrerlikleri tespit edilerek, "belirli işlevleri hangi kurumların yerine 
getirmesi gerektiği" doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

302. Türkiye'de son yıllarda kurumlar kurulurken, bu kurumların yapacakları 
görevleri daha önce yerine getiren bakanlıkların ilgili birimleri veya görevleri 
yeniden düzenlenmemektedir. Yeni kurulan kurumlara verilen görevler, aynı 
zamanda daha önceden bu görevleri yerine getiren bakanlıkların ilgili birirnlerinin 
görevleri arasında yer almaya devam etmektedir. 

303. Birden fazla kurum veya kuruluşun faaliyet gösterdiği sektörlerde genel bir 
koordinasyon sorunu ve işbirliği yetersizjyyğt^jğzlenmektedir. 
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304. Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak 
paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal 
düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları 
devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke 
genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli 
standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı 
sürmektedir.-

5.6.2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 

305. Kamu yönetiminde ve kamu mali yönetiminde başlatılan kapsamlı reformlar, 
kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi, mali etkinliğin sağlanması ve 
kuruluşların etkili kamu hizmeti sunmalarına odaklanmıştır. 

306. Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu 
kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine 
bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin 
gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyum 
sağlanmıştır. 

307. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına yardımcı 
olacak kılavuzlar hazırlanmıştır. Seçilmiş kamu kuruluşlarında stratejik planlama 
ve performans esaslı bütçeleme pilot çalışmaları 2004 yılında başlatılmış olup sekiz 
kamu kuruluşunda yürütülen stratejik planlama çalışmaları altı kuruluşta 
tamamlanmıştır. Pilot uygulamalardan elde edilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda 
kılavuzların güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanma aşamasına 
gelmiştir. 

308. Stratejik planlama uygulamasının kamu idarelerine aşamalı bir geçiş 
programı dahilinde yaygınlaştırılması benimsenmiştir. Söz konusu geçiş 
programının veriye ve bilgiye dayanan bir temelde oluşturulmasına yönelik olarak 
kamu kuruluşlarında yönetim süreçleri, yönetim kalitesi ve kurumsal kapasiteyi 
tespit etmek üzere 2005 yılında Stratejik Yönetim Araştırması yapılmıştır. 

309. Kamu idarelerinde stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilmesine yönelik 
örgütlenmenin oluşturulması amacıyla 2005 yılı sonunda strateji geliştirme 
birimleri kurulmuştur. İkincil mevzuat düzenlemelerinin bir kısmı tamamlanmıştır. 
5.6.3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

310. Kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaştırılması için kamu kurum ve 
kuruluşlarında etkili bir insan kaynaklan planlaması yapılamamaktadır. Kamu 
personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulmaması, kamu çalışanlarının işlerini 
verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşmasını engellemektedir. 

311. Kamu kesiminde görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli 
şekilde tanımlanmamış olması, etkili bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması ve 
ücret dengesizliği kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. . ^ ^ V J 
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312. Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı ve 
personel yetersizliği sorunlan göze çarpmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
norm kadro uygulamasına tam olarak geçilmemiş olması kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği personel sayısının ve personelde aranacak niteliklerin bilinememesine 
yol açmaktadır. 

313. Söz konusu sorunlara çözüm getirmek amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun yerini almak üzere yeni bir kanun çıkarılması yönünde yapılan çalışma 
sürdürülmektedir. 
5.6.4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 

314. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen münferit e-devlet 
çalışmaları, 2003 yılında başlatılan e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile tek çatı altında 
toplanmış ve bütünlük içerisinde yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında 
hazırlanan ve ilki 2003-2004 dönemini, diğeri ise 2005 yılını kapsayan eylem 
planlarında, elektronik ortamda etkin bilgi paylaşımının sağlanması ve hukuki 
altyapının oluşturulmasına özel önem verilmiş, e-imza ve bilgi edinme hakkına 
ilişkin hususları düzenleyen yasalar hayata geçirilmiştir. 

315. MERNÎS Projesi ile tek numaraya dayalı olarak vatandaş kimlik bilgilerinin 
tutulduğu bilgi sistemi oluşturulmuş ve bilgiler diğer kamu kurumları ile 
paylaşılmaya başlanmıştır. Vergi ve gümrük işlemleri büyük ölçüde elektronik 
ortamda sunulmakta ve kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ulusal Yargı Ağı Projesi ve 
sosyal sigorta işlemlerini içeren e-Bildirge uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bütçe 
hazırlık ve işleyiş sürecini destekleyen Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi kamu 
idareleri tarafından etkin olarak uygulanmaktadır. Kamuda e-imza kullanımı için 
yasal ve idari altyapı oluşturulmuş ve uygulama başlatılmıştır. 2005 yümda 
başlatılan, vatandaşa tek noktadan bütünleşik hizmet sunumuna yönelik e-devlet 
kapısı çalışmaları ise devam etmektedir. 

316. Türkiye'de, AB'nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetinin 12'si elektronik 
kanallardan çeşitli seviyelerde sunulmaktadır. 2005 yılı itibarıyla, Türkiye'nin 20 
temel kamu hizmetini elektronik ortamda sunum seviyesi yüzde 53 iken, AB-25 
ortalaması yüzde 6 5'tir. 
5.6.5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi 

317. VIII. Plan döneminde adalet ve yargı sistemini AB normlarına uyarlamak 
amacıyla köklü anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan Anayasa 
değişiklikleriyle temel hak ve hürriyetlerin evrensel standartlara ulaştırılması ve 
Kopenhag Kriterlerine etkin bir şekilde uyum sağlanabilmesi için köklü 
düzenlemelere gidilmiş, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu daha açık bir 
şekilde belirtilmiş, ölüm cezası tümüyle kaldırılmıştır. 

318. Türkiye Adalet Akademisi ile aile, tüketici, denizcilik, fikri ve sınai haklar 
mahkemeleri gibi ihtisas mahkemeleri kurulmuştur, tik derece mahkemeleri ile 
Yargıtay arasında görev yapmak üzere ikinci derece adli yargı mahkemeleri olarak 
bölge adliye mahkemelerinin (istinaf mahkemeleri) kurulmasına dair kanun 
yürürlüğe girmiştir. Adalet hizmetterj£d£etkinliği sağlamak ve verimsizliği 
önleyebilmek için 137 ilçede adli tejjtiStflt 12&teeza infaz kurumu kapatılmıştır. 
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319. Toplumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler karşısında eskimiş olan ve 
günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen temel kanunların günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde yenilenmesi kapsamında, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza 
Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile 
Koruma Kurulları Kanunu çıkarılmış, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar 
Kanunu Tasarıları hazırlanmıştır. 

320. Adalet hizmetlerinin fiziki imkanlarının geliştirilmesi ve süreçlerinin 
hızlandırılması kapsamında Plan döneminde adalet binalarının hükümet 
konaklarından ayrılarak müstakil mekanlara taşınması ve e-adalet konusunda 
önemli aşamalar kaydedilmiştir. 

321. Diğer taraftan, hukuk devleti ilkesinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama 
geçirilememiş olması, hukuk kurallarının oluşturulmasında yeni gelişmelerin 
yeterince takip edilememesi, yargılama sürecinin yavaş işlemesi, yargının insan 
kaynaklarına ilişkin nicelik ve nitelik sorunlarının giderilememiş olması, fiziksel ve 
teknik altyapı gereksinimlerinin yeterince karşılanamaması, yargı ve adalet 
hizmetlerinin etkili ve kaliteli bir biçimde sunulmasını engellemektedir. 

322. Türkiye'deki hakim ve yardımcı adalet personeli nicelik olarak AB ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında, yetersiz olduğu görülmektedir. 

Tablo.5.14: Her 100.000 Kişiye Düşen Hakim ve Yardımcı Adalet Personeli ile 
Mahkemelere Açılan Dava Sayıları (2002) 

Ülkeler 

Almanya 
Fransa 
Hollanda 
İspanya 
Portekiz 
İtalya 
Türkiye 

Hakim Sayısı (*) 

25 
10 
11 
10 

ıs 
12 
7 

Yardımcı Adalet 
Personeli Sayısı (*) 

73 
27 
31 
89 
93 
56 
3 1 

Mahkemelere Açılan 
Dava Sayısı 

3.381 
3.711 
4 .197 
4.255 
6.540 
7 .145 ' 
3 . 3 S 2 

Kaynak: Avrupa Etkin Yargı Komisyonu (CEPEJ) 2002 Avrupa Yargı Sistemleri 
(*] Ondalıklı sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır. 

5.6.6. Güvenlik. Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 

323. Toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve ekonomik 
dalgalanmalar ile iç göç ve buna bağlı olarak ortaya çıkan istihdam ve kentsel uyum 
sorunlarının yaşandığı bir ortamda, suç örgütlerinin bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden de yararlanarak uluslararası ve organize şekilde faaliyette 
bulunmaları başta terör olmak üzere örgütlü suçlarda bir artış eğiliminin ortaya 
çıkmasına neden olmuş ve iç güvenlik konusu VIII. Plan döneminde de önemini 
korumaya devam etmiştir. 

324. Terör ve terörün finansmanıyla mücadele, yasa dışı göç ve iltica hareketleri, 
insan ticareti, organize suçlar, uyuşû*eıeevi^madde kullanımı ve bağımlılığı ile 
mücadele konularında bazı geUşmj<w^kĞkdfdBmesrne rağmen Plan hedeflerinin 
gerisinde kalınmıştır. 
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325. Kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliği, suçun oluşmadan 
önlenebilmesi amacıyla yürütülmekte olan istihbarat faaliyetlerinde ilgili kurumlar 
arasında yeterli eşgüdümün sağlanamaması ve delilden sanığa ulaşılmasına önemli 
girdi sağlayan kriminal altyapının güçlendirilerek ülke geneline 
yaygınlaştırılamaması önemini korumaktadır. 
6. Plan Dönemi Hedef ve Tahminleri 

326. Türkiye ekonomisi son dönemde, yapısal reformların ve kararhükla 
uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının etkisiyle istikrar ortamını sağlamış ve 
dünya ekonomileri arasında örnek gösterilen bir büyüme performansı göstermiştir. 
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, reform sürecine ve tavizsiz şekilde 
uygulanacak para ve sıkı maliye politikalarına devam edilmesi, bu büyüme 
performansının devam etmesini sağlayacaktır. Plan döneminde GSYİH'nın yıllık 
ortalama yüzde 7 oranında artması ve kişi başına gelirin 2013 yılında 10.100 dolar 
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece, AB'ye nominal yakınsama sürecinde 
de önemli mesafe kaydedilmiş olacaktır ve GSYÎH'sı yaklaşık 800 milyar dolara 
ulaşacak olan Türkiye, dünyanın en büyük 17'inci ülkesi konumuna yükselecektir. 

Tablo.6.1: Ekonominin Genel Dengesi 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 
GSYİH 
Toplam Tüketim 

Kamu 
özel 

Sabit Sermaye Yatırımları 
Kamu 
özel 

Toplam Nihai Yurtiçi Talep 
Toplam Yurtiçi Talep 
Mal ve Hizmet İhracatı 
Mal ve Hizmet tthalatı 

2006 

Cari Fiyatlarla 
Milyar YTL 

54,8 
142,9 
354,1 
551,8 
449,0 

68,8 
380,2 
117,2 
31,0 
86,2 

566,2 
593,4 
161,5 
203,2 

GSYİH 
İçindeki Pay 

(Yüzde) 
9.9 

25,9 
64,2 

100,0 
81,4 
12,5 
68,9 

'21 ,2 
5.6 

15,6 
102,6 
107,5 
29,3 
36,8 

2 0 1 3 

GSYİH 
İçindeki Pay 

(Yüzde) 
7,8 

27,2 
65,0 

100,0 
76,1 

9,8 
66,3 
24,2 

6,0 
18,2 

100,3 
103,4 
32,4 
35,8 

2 0 0 7 - 2 0 1 3 
Ortalaması 

Reel Artış 
Oranı 

(Yüzde) 
3.6 
7,8 
7,3 
7,0 
6,8 
1,6 
7.2 
9,1 
8.1 
9.4 
7,5 
7.2 

11,2 
11,2 

327. Bu büyüme performansında verimlilik artışları, 2002-2005 döneminde 
olduğu gibi yine önemli bir rol oynayacaktır. Plan döneminde TFV artışının yıllık 
ortalama yüzde 2,3 dolayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TFV artışlarının 
özellikle sanayi ve hizmetler sektörlerinden kaynaklanması beklenmektedir. Gerek 
işgücü piyasasında gerçekleştirilen reformların gerekse yürütülen aktif işgücü 
politikalarının etkisiyle, büyümenin istihdama yansıması ve Plan döneminde yıllık 
ortalama yüzde 2,7 oranında istihdam artışı sağlanması beklenmektedir. Plan 
döneminde sanayi ve hizmetler sektörlerinde yıllık ortalama 835 bin kişi gibi 
dikkate değer oranda yüksek bir istihdam artışı öngörülmekte ve bu istihdam 
artışının, nüfustaki artış ve tarımdaki çözülmeye rağmen, işsizlik oranını dönem 
sonunda yüzde 7,7'ye düşürmesi beklenmektedir. 
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T a b l o . 6 . 2 : Diğer M a k r o e k o n o m i k Gösterge ler 

2 0 0 6 2 0 1 3 
2 0 0 7 - 2 0 1 3 

Yıllık Ortalama 
Yüzde Artış 

Üretim Faktörleri Artışı, % 
ist ihdam Artışı 
Sermaye Stoku Artışı 
TFV Artışı 

Üretim Faktörlerinin Büyümeye Katkıları, % 
İstihdam 
Sermaye Stoku 
TFV 

GSYİH. Cari Fiyatlarla, Milyar YTL 
GSYtH, Cari Fiyatlarla, Milyar $ 
Kişi Başına GSYİH, $ 
Kişi Başına GSYİH, SAGP, $ 
Dış Ticaret 

İhracat f.o.b., Milyar $ 
İthalat c. i. f., Milyar $ 
Dış Ticaret Dengesi, Milyar $ 
Dış Ticaret Hacmi/GSYİH, % 
Turizm Gelirleri, Milyar $ 
Cari İşlemler Dengesi/GSYİH, % 
Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi, Milyar $ 

Fiyatlar 
TÜFE Artışı. Yıl Sonu, % 

2,3 
4,3 
1.5 

27,0 
34,8 
38,2 
551,8 
380,5 
5.215 
8.786 

83,1 
133,3 
-38,1 
54,4 
19,6 
-7,3 
17,0 

3,3 
5,6 
2,2 

35,1 
36,3 
28,6 

1145,5 
797,4 
10.099 
15.332 

210 
275 
-45 
59 
36 

-3,0 
12,0 

2,7 
4,8 
2.3 

29,4 
33,6 
37,0 
... 
... 
9,9 
8,3 

14,2 
10,9 
... 
... 
9,3 
... 

12.1* 

5,0* 3,0 
* Yıllık ortalama doğrudan yabana sermaye girişi rakamıdır. 
** 2006 yılı Program hedefi korunmuştur. 

328. özel ve kamu sektörü sabit sermaye yatırımlarının Plan döneminde sırasıyla 
yıllık ortalama yüzde 9,4 ve yüzde 8,1 oranında artacağı ve toplam sabit sermaye 
artışının yıllık ortalama yüzde 9,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

329. Böylece, üretim faktörlerinin büyümeye katkılarının Plan döneminde, 
sermaye stoku artışı için yüzde 33,6, istihdam artışı için yüzde 29,4 ve TFV artışı 
için yüzde 37,0 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

330. Sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanmasında büyük payı olan 
enflasyondaki düşüşün Plan döneminde de devam edeceği öngörülmekte ve Plan 
döneminde TÜFE artışının yüzde 3 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. 

331. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde, yıllık ortalama yüzde 7 büyüyecek 
Türkiye ekonomisinde, üretimin sektörel kompozisyonuna bakıldığında sanayi ve 
hizmetler sektörlerinin ön plana çıkacağı tahmin edilmektedir. Ekonominin 
modernizasyonu ve yapısal reformlara paralel olarak, tarım sektörünün üretim ve 
katma değer içerisindeki payının azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Üretim 
içindeki payı 1980-2000 döneminde ortalama yüzde 18 ve 2002-2005 döneminde 
ortalama yüzde 11,2 oranında gerçekleşen tarım sektörünün, 2007-2013 
döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 büjgjyrrıesi ve toplam üretim içindeki payının 
2013 itibarıyla yüzde 7,8 seviyesina^ri^rnes^^ngörülmektedir. Üretimin sektörel 
kompozisyonundaki değişimin tamm%ejctörü aleyhinde gerçekleşmesi beklenirken, 
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rekabet gücünü artırıcı ve yüksek katma değerli yapıya geçişi destekleyici 
politikalar sayesinde sanayi sektörü lehine gelişmeler öngörülmektedir. Bu 
bağlamda, sanayi sektörünün üretim içerisindeki payının plan dönemi süresince 
artması ve dönem sonunda yüzde 27,2 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bu 
dönemde, sanayi sektörü üretim artış hızının ekonomik büyümenin üzerinde 
gerçekleşerek, yıllık ortalama yüzde 7,8 olması beklenmektedir. Plan döneminde 
hizmetler sektörünün yıllık ortalama büyüme hızı ise yüzde 7,3 olarak 
öngörülmekte, böylece, hizmetlerin üretim içindeki payının Önceki yıllara oranla bir 
miktar artarak dönem sonunda yüzde 65 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

332. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonominin rekabet gücünü 
artırmak ve katma değeri yüksek üretim yapışma geçmek amaçları doğrultusunda 
izlenecek politikalarla, sürdürülebilir yüksek ihracat artışı sağlanacaktır. 2005 
yılında 73,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatın, plan dönemi boyunca 
yıllık ortalama yüzde 14,2 oranında artış göstererek 2013 yılında 210 milyar dolara 
ulaşması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir yüksek büyümeye paralel olarak 
ithalatın da yıllık ortalama yüzde 11 oranında artış göstermesi ve 2013 yılında 275 
milyar dolara ulaşması öngörülmektedir. Dolayısıyla, plan dönemi sonunda dış 
ticaret hacmi yaklaşık 470 milyar dolar düzeyinde gerçekleşecektir. 2005 yılında 
yüzde 9 olan dış ticaret açığının GSYÎH'ya oranının 2013 yılında yüzde 5,6'ya 
ineceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, cari işlemler açığının GSYÎH'ya oranı ise 
2005 yılındaki yüzde 6,4 seviyesinden, Plan dönemi sonunda yüzde 3 seviyesine 
gerileyecektir. 

333. Yapısal önlemler, ekonomik istikrar ve yüksek oranlı büyümenin Plan 
döneminde kamu finansmanı dengesi üzerinde olumlu etkileri olacağı ve VIII. Plan 
döneminde yıllık ortalama yüzde 9 açık veren genel devlet finansman dengesinin 
GSYÎH'ya oranının, faiz harcamalarındaki azalmanın da etkisiyle, dönem ortalaması 
olarak yüzde 1,6 fazlaya döneceği tahmin edilmektedir. 

Tablo.6.3: Kamu Kesimi Hedef ve Tahminleri (GSYİH içindeki Pay) 

rö 2013 l™7;2013 

Ortalama»! 
Genel Devlet Harcamaları 45,1 36,1 40 ,3 
Genel Devlet Faiz Dışı Harcamaları 
Genel Devlet Gelirleri 
Genel Devlet Borçlanma Gereği (1) 
Genel Devlet Faiz ödemeleri 
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (1) 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Transferler ve 
Bütçeden Yapılan Sağlık Harcamaları (2) 
Vergi Yûkû (3) 
(1) Eksi işareti fazlayı göstermektedir 
(2) 2006 yılına dışkın oran; sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarını karşılamak için bütçeden 
yapılan transferler. Emekli Sandığına ödenen faturalı ödemeler ve ek karşılıklar, devlet 
memurlarına ve yeşü kartlılara yönelik sağlık harcamaları ve Issızlık Sigortası Fonuna yapılan 
devlet katkısı tutarlarının GSYÎH'ya oranım kapsamaktadır. 2013 yılındaki oran ise emeklilik ve 
genel sağlık sigortasının açığım karşılamak için bütçeden yapılan transferlen, emeklilik, genel 
sağlık sigortası ve İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan devlet katkılarını. Emekli Sandığına ödenen 
faturalı ödemeleri kapsamaktadır. 
(3) Sosyal güvenlik pnmlen dahil edilmiş vergi re^3p ıaftelen fiSfctç tutulmuştur. 

36,9 
45,5 
-0,3 
8,2 

-0,9 

5,6 

31,6 

34,2 
39,7 
-3,6 

1.9 
-3,6 

5,0 

30,0 

36,4 
41,8 
-1.6 
3,9 

-1,7 

5,3 

30,8 
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334. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sağlanacak başarı, Plan döneminde kamu 
maliyesindeki istikrarın sürdürülmesinde temel araçlardan biri olacaktır. Ekonomik 
büyüme ortamının da katkısıyla gelirlerdeki artış, kamu finansmanmdaki istikrarın 
sürdürülebilmesinin yanı sıra, vergi yükünün daha adil bir şekilde dağıtılmasına ve 
rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapıya ulaşılmasına imkan verecek, ayrıca, mali 
disiplinden taviz verilmeksizin öncelikli alanlara daha fazla kaynak ayrılabilmesini 
sağlayacaktır. 

335. özelleştirmelerin de etkisiyle KİT sisteminin ekonomi içindeki payı önemli 
ölçüde azalacaktır. KİT'lerin toplam brüt satış hasılatının GSYİH'ya oranının 2006 
yılındaki yüzde 9 seviyesinden 2013 yılında yüzde 3,3'e düşmesi beklenmektedir. 
Aynı dönemde KİT sisteminde yaratılan katma değerin GSYİH'ya oranının da yüzde 
2'den yüzde 0,6'ya düşeceği öngörülmektedir. 

336. Plan dönemi sonuna gelindiğinde özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun 
hava ve deniz ulaşımı ile lokomotif ve vagon üretimi; şeker, tütün ve çay ürünlerinin 
işlenmesi; petrokimya sanayi; malzeme alımı; elektrik dağıtım ve toptan ticareti 
faaliyet alanlarından tamamen çekilmesi; bunun yanı sıra, elektrik üretimi, 
doğalgaz piyasası, kömür ve diğer maden işletmeciliğindeki payının azalması 
hedeflenmektedir. Buna karşın tahıl alımı, tohumluk üretimi, demiryolu ulaşımı alt 
yapısı, elektrik iletimi, petrol arama, hava meydanlarının işletilmesi, posta 
hizmetleri ile kıyı emniyetinin sağlanması alanlarında faaliyet gösteren KİT'lerin 
plan döneminde özelleştirilmesi öngörülmemektedir. 

337. Büyümekte olan sosyal güvenlik açığının, 2007 yılından itibaren yürürlüğe 
girecek reform sonrasında, GSYİH'ya oran olarak, Plan dönemi boyunca 2006 yılı 
seviyesine göre daha düşük oranlarda olması hedeflenmektedir. Reform sonrasında 
emeklilik sisteminin açığında düşme olmakla beraber tüm nüfusu kapsam içine 
alan, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve sağlık sigortacılığında ortak 
standartlar sağlayan genel sağlık sigortası sisteminin getireceği ek yükten dolayı 
sosyal güvenlik açığı istenilen seviyede düşmemektedir. 

338. Emeklilik sisteminin açığının düşmesinde ise devlet memurlarında prim 
matrahının genişlemesiyle prim gelirlerinin yıllık ortalama olarak GSYİH'nın 0,5'i 
oranında artması etkili olmaktadır. Matrah genişlemesiyle beraber ortaya çıkacak 
ek işveren prim tutarının bütçeye yük getirmesi ve memurların ödemesi gereken ek 
prim tutarının da maaş düşüşü olmaması için bütçe tararından karşılanmasından 
dolayı bu düzenleme bütçe harcamasını artıracaktır. Dolayısıyla bu düzenleme ile 
beraber bütçe harcamalarında artışla sosyal güvenlik sistemine ek gelir 
yaratılmasından dolayı toplam kamunun mali dengesinde bir değişme olmayacaktır. 

339. Plan döneminde kayıtdışı ekonominin azaltılmasına yönelik olarak kademeli 
yapılması öngörülen SSK işveren prim oranı indiriminin etkisiyle düzenlemenin 
yapıldığı ilk yıllarında sistemin açığında bir miktar artma olacağı, ancak plan 
döneminin sonunda doğru prim indirimiyle beraber artan kayıtlı istihdamın sisteme 
ek gelir sağlayacağı ve sistemin açığının azalmaya başlayacağı öngörülmektedir. 
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Tablo.6.4: Sektörel Kamu Sabit Sermaye Yatırımları 
2006 2013 2007-2013 

Sektörler 
Tarım 
Madencilik 
İmalat 
Enerji 
Ulaşürma-Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Diğer Hizmetler 

-İktisadi 
-Sosyal 

Toplam 
Yatırım İsçiliği 
Mahalli İdareler 

Genel Toplam 

(Cari Fiyatlarla) 
Milyon 

YTL 
1.37S 

640 
445 

2.529 
5.674 

48 
109 

2.494 
1.268 
3.243 
1.728 
1.515 

17.824 
2.463 

10.690 
30.978 

%Pay 

7,7 
3.6 
2,5 

14,2 
31,8 

0,3 
0,6 

14,0 
7,1 

18,2 
9,7 
8,5 
100 

(Cari Fiyatlarla) 
Milyon 

YTL 
5.040 
1.141 

169 
2.592 

10.984 
198 
390 

9.399 
3.702 
9.239 
4.195 
5.044 

42.855 
3.885 

22.217 
68.957 

% Pay 

11.8 
2,7 
0.4 
6,0 

25,6 
0,5 
0.9 

21,9 
8.6 

21,6 
9,8 

11,8 
100,0 

(2006 Fiyatlarıyla) 
Milyon 

YTL 
17.278 
5.514 
1.517 

17.750 
44.023 

768 
1.310 

32.405 
14.293 
34.636 
15.624 
19.012 

169.495 
19.180 

105.936 
294.611 

%Pay 

10,2 
3,3 
0,9 

10,5 
26,0 

0.5 
0,8 

19,1 
8,4 

20,4 
9,2 

11.2 
100,0 

340. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde; öncelikli sektörler arasında yer alan 
eğitim ve sağlık sektörlerinin kamu yatırım payı artırılacaktır. Tanm sektöründe, 
sulama projeleri stokunun eritilebilmesi için kamu yatırımları artırılacak ve projeler 
hızlandırılarak önemli bir kısmı tamamlanacaktır. Serbestleştirme poUtikasma 
paralel olarak, kamu sektörünün enerji yatırımları içindeki payı tedricen 
azaltılacaktır. Ulaştırma sektörü Plan döneminde kamu yatırımlarından en büyük 
payı almakla birlikte, büyük projelerin yıllar itibarıyla tamamlanacak olması ve aynı 
dönemde özel sektör katılımım içerecek finansman modellerinden azami ölçüde 
yararlanılacak olması nedeniyle, sektörün kamu yatırımları içindeki payı 
azalacaktır. Kamu kesiminin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilmesi ve önemli 
KÎTlerin özelleştirilmesiyle birlikte, madencilik ve imalat sektörlerindeki kamu 
yatırım payı azalacaktır. Plan döneminde, adalet hizmetleri ve e-devlet 
yatırımlarının diğer kamu hizmet yatırımları içindeki ağırlığı artırılacaktır. 

Tablo.6.5: Enerji Hedefleri 
2006 2013 2007-2013* 

Birincil Enerji Talebi (BTEP) 96.560 147.400 6,2 
Elektrik Enerjisi Talebi (GWH) 171.450 295.500 8,1 
* Dönem içindeki gelişmeleri göstermektedir. 

341. Plan döneminde birincil enerji talebinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayla 
orantılı olarak yıllık ortalama yüzde 6,2 oranında artış öngörülmektedir. Enerji 
tüketimi içinde doğal gazın 2005 yılında yüzde 28 düzeyinde olan payının yüzde 
34'e yükselmesi, petrol ürünlerinin paymM^ejdruîÖa 37'den yüzde 31'e gerilemesi 
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beklenmektedir. Diğer yandan Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde elektrik 
talebinin, ağırlıkla sanayi üretim ve hizmetler sektöründeki gelişmelere paralel 
olarak, yılda ortalama yüzde 8,1 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. 

Tablo.6.6: Ulaştırma Hedefleri 
2006 2013 2007-2013* 

Demiryolu 1. Anahat Uzunluğu (Km.) 8.257 8.998 741 
Karayolu Bölünmüş Yol Uzunluğu (Km.) 9.441 15.000 5.559 
BSK Kaplamalı Devlet ve ti Yolu Uzunluğu 7.500 14.500 7.000 
Havaalanı Yolcu Trafiği (milyon yolcu) 60 110 50 
* Dönem içindeki gelişmeleri göstermektedir 

Tablo.6.7: Yük Taşımalarında Gelişmeler (Milyon Ton-km) 

2 ^ 2013 2 ™ ™ 1 3 
Yüzde Artı» 

Yurtiçi 
Karayolu (1) 
Demiryolu 
Denizyolu 
Havayolu (3) 
Boruhattı 

Ham petrol 
D. Gaz (milyon m küp) (2) 

Yurtdışı 
Demiryolu 
Denizyolu 
Havayolu (3) 
Boruhato 

Ham Petrol (Transit) 

169.500 
11.505 
5.400 

468 

2.655 
29.253 

1.730 
749.000 

2.613 

7.583 

248.000 
25.400 

8.400 
659 

2.685 
49.844 

8.248 
1.740.000 

4.777 

71.174 

5.6 
12,0 
6,5 
5.0 

0.2 
7.9 

25 ,0 
12,8 
9.0 

37 ,7 
(1) İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen 117 km otoyol ve bağlantı yolu üzerindeki 
taşımalar 2005 yılından itibaren kapsamda yer atmamaktadır. 
(2) Toplama dahil değildir. 
(3) THY taşımaları 

342. TCDD'nin taşıma tekeline son verilmesi ile birlikte özel sektör trenlerinin 
TCDD hatlarında çalışmaya başlaması, yolcu seferlerinin klasik trenlerden hızlı 
trenlere kayması ile yük trenlerine ayrılacak ilave kapasite ve özel sektörün 
verimlilik artışları dikkate almarak 2007-2013 döneminde yurtiçi demiryolu yük 
taşımalarında yıllık ortalama yüzde 12 lik artış öngörülmüştür. Yurtdışı demiryolu 
yük taşımaları demiryollarında gelişme potansiyeli en yüksek iş alanıdır. Almanya-
Türkiye arasındaki yaklaşık 2200 kilometrelik, uzun taşıma parkurunun getirdiği 
doğal avantaj ve Avrupa'da TIR filolarının karşılaştığı zorluklar nedeniyle büyük 
ithalatçı firmalar uluslararası demiryolu alternatifini seçmeye başlamıştır. 
Uluslararası demiryolu taşımalarında VIII. Plan döneminde yaşanan yüksek artışın 
Dokuzuncu Plan döneminde de devam ederek yıllık ortalama yüzde 25 lik bir artış 
sağlanması öngörülmektedir. 

343. Ar-Ge harcamalarının GSYÎH içindeki payının artırılmasında, devlet 
bütçesinden giderek artan ölçüde Ar-GeVe yönelik olarak yapılan yatırımların ve 
sağlanan desteklerin yanında özel sektör^A^Ge harcamalarının da ciddi oranda 
artması büyük önem taşımaktadır. 2Qf^yQj^ı6Şbdile toplam Ar-Ge harcamalarının 
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yüzde 64,3'ü yükseköğretim, yüzde 7'si diğer kamu kurumlan ve yüzde 28,7'si özel 
sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı itibari ile özel sektörün toplam 
Ar-Ge harcamalannın en az yüzde 60'ım gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda kamu tarafından sağlanacak olan desteklerin özel sektörün Ar-Ge 
faaliyetlerini a r t ına yönde tasanmlanması sağlanacaktır. 

Tablo.6.8: Ar-G« Hedefleri 
2002 2006* 2013 

Ar-Ge Harcamalarının GSYtH içindeki payı (%) 0,67 0,80 2,00 
Tam Zaman Eşdeğeri Araştırmacı Sayısı 23.995 28.000 80.000 

Kaynak: TÛÎK 
* DPT Müsteşarlığı tahminidir. 

344. Ar-Ge harcamalannın bu ölçüde artırılması, ortaya çıkan kaynağı verimli bir 
şekilde kullanabilecek yeterli sayıda ve nitelikte araştırmacı insan gücüyle anlamlı 
olacaktır. 2002 yılı itibari ile toplam araştırmacıların yüzde 73,11 üniversitelerde, yüzde 
11,51 diğer kamu kurumlarında ve yüzde 15,4ü özel sektörde görev yapmaktadır. Bu 
kapsamda araştırmaa sayısının artırılmasının yanında, bu araştırmacıların büyük 
kısmının özel sektörde istihdamını sağlayıa politikalar uygulanacaktır. 

Tablo.6.9: Bilgi ve İletişim Altyapısı (Yüzde) 

Sabit Telefon Abone Yoğunluğu 
Mobil Telefon Abone Yoğunluğu 
Geniş Bant Abone Yoğunluğu 
İnternet Kullanıcı Yoğunluğu 

2006 
26 
64 

3,5 
20 

2013 
25 
90 
20 
60 

2007-2013* 
-0,6 
5,0 

28,3 
17,0 

* Yıllık ortalama artış oranıdır. 

345. Plan döneminde, doygunluğa erişmiş olan sabit telefon abone yoğunluğunda 
önemli bir değişim olması beklenmemektedir. Diğer taraftan, mobil telefon abone 
yoğunluğundaki artış eğiliminin sürmesi ve dönem sonunda abone yoğunluğunun 
yüzde 90'a ulaşması beklenmektedir. Aynı şekilde, kamu kesimi ve özel kesim 
tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin arzındaki artışa paralel olarak 
bu hizmetlere talep oluşturan bireyler tarafında internet kullanıcı oranının yüzde 
60 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. İnternet kullanıcı sayısının ve 
elektronik ortamda hizmet sunumunun artışıyla, genişbant abone oranının da 
yüzde 20'ye ulaşması beklenmektedir. 

346. Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde rekabetçi bir tarımsal yapının 
oluşturulması sürecinde verimliliğin artırılmasını teminen, hububat üretiminde 
sertifikalı tohum kullanım oranının Plan dönemi sonunda 2005 yılma göre iki 
katma çıkması beklenirken, melez ve kültür ırkı sığır varlığının artarak 
hayvancılığın üretim içindeki payının artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 
Organik tarım üretiminde başlamış olan artışın devam ederek Plan dönemi 
sonunda toplam tanm alanlarının yüzde3£ia*j$Jaşacağı öngörülmektedir. Bunlara 
ek olarak, yaratılacak yatırım imkarf^kir^öfcüsunde DSÎ sulama alanlan ile 
ağaçlandırma faaliyetlerinde ajrüşlary(rrl^ç)arfSgraucJaffir. 
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Tablo.6.10: Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi 
2006 

2.60 

2013 
28,0 
30,0 
67,0 

1,0 
2,55 
0,60 

37,0 
50,0 
77,0 

3,0 
3,00 
1,27 

Hayvancılık Üretiminin Toplam Tarım Üretimi İçindeki Payı, Yüzde 
Sertifikalı Hububat (Buğday-Arpa) Tohumu Kullanım Oranı, Yüzde 
Melez ve Kültür Irkı Sığır Varlığının Toplam Sığır Varlığına Oranı, Yüzde 
Organik Tanm Alanlarının Toplam Tarım Alanına Oranı, Yüzde 
DSİ Sulama Alanı (Net Kümülatif), Milyon Hektar 
Tanm Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Faaliyeti 
(Kümülatif), Milyon Hektar 
Endüstriyel ve Toprak Muhafaza Ağaçlandırmaları 
(Kümülatif), Milyon Hektar 

347. Turizm gelirlerinin Dokuzuncu Kalkınma Plan dönemi sonunda 36,4 milyar 
dolara, ziyaretçi sayısının 38 milyona, yurtdışına çıkacak vatandaş sayısının ise 15 
milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

3,30 

Tablo.6.11: Turizm Hedefleri 

Turist Sayısı, Milyon Kişi 
Turizm Gelirleri, Milyar $ 

2006 
23,0 
19.6 

2013 
38.0 
36.4 

2007-2013* 
7,4 
9.3 

* Yıllık ortalama yüzde araş oranıdır. 

348. Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda belgeli toplam yatak sayısının 
950 bin olması, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanması ve 
ikinci konutlardakı turizme açılan yataklarla birlikte, toplam yatak sayısının 1,3 
milyona ulaşması beklenmektedir. 

Tablo.6.12: Demografik Göstergeler ve Nüfusun Seçilmiş Yaş 
Gruplarına Göre Dağılımı 

Toplam Nüfus, Yıl Ortası, Milyon Kişi 
Yıllık Doğal Artış Hızı. Binde (1) 
Toplam Doğurganlık Hızı, Çocuk Sayısı 
Bebek ölüm Oranı, Binde 
Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi, Yıl 
Kadın 
Erkek 
Toplam 
Nüfusun Üç Ana Yaş Grubu itibarıyla Yüzde Dağılımı 
0-14 
15-64 
65+ 

2006 
73,0 
12,4 
2,18 
22,6 

74.0 
69,1 
71,5 

Yüzde 
28,1 
66,0 

6,0 

2013 
79,0 
10,1 
2,07 
18,5 

74.8 
69.9 
72.3 

25,3 
68,2 

6,5 

(1) Göçleri kapsamamaktadır. 

349. Demografik göstergelerde görülen iyileşmeler ve bu iyileşmenin Plan 
döneminde ve uzun vadede devam edeceği beklentisi dolayısıyla Türkiye'nin nüfus 
yapısının gelişmiş ülkelerin nüfus yapısına nispeten benzemeye başladığını 
söylemek mümkündür. Nüfusun yaş yapısında da önemli değişimler 
beklenmektedir. 2005 yılından iüJjftfÇŞ^öYarısal ve rakamsal olarak düşmeye 

G-* \ .*s*49SW?*k>* 
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başlayan 0-14 yaş grubu nüfusun bu eğilimi uzun vadede devam edecek, çalışma 
çağı ve yaşlı nüfusun oranı ve sayısı ise sürekli olarak artacakur. 

Tablo.6.13: İstihdam Göstergeleri (Yüzde) 

2006 2013 2007-2013 
Ortalaması 

İşgücüne Katılma Oranı 
Kadın 
Erkek 

İstihdam Artış Oranı 
Tanm 
Tanm Dışı 

Sanayi 
Hizmetler 

İstihdamın Sektörel Dağılımı 
Tanm 
Tanm Dışı 

Sanayi 
Hizmetler 

İstihdam Oranı 
İssizlik Oranı 

48,6 
25.4 
72,2 

2.3 
-2,9 
4,4 
3.6 
4.7 

28.0 
72,0 
19.7 
52.4 
43.6 
10,4 

50,7 
29,6 
72.2 

3.3 
-2.9 
4.9 
2.0 
5.9 

18,9 
81.i 
19,4 
61,7 
46,8 

7.7 

49,8 
27,8 
72.2 

2.7 
-2.9 
4.5 
2.5 
5,2 

22.7 
77,3 
19,8 
57.5 
45.1 

9,6 

350. İşgücü piyasasında yaşanan yapısal dönüşümün plan döneminde de sürmesi 
ve tarım sektöründen ayrılan istihdamın diğer sektörlere kayması beklenmektedir. 
İstihdamın yapısındaki değişimin temelde hizmetler sektörü lehine olacağı tahmin 
edilmektedir. 

351. İstihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanması, iş ortamının 
iyileştirilmesi, işgücü piyasasının işleyişinin etkinleştirilmesi, işgücünün nitelik ve 
beceri düzeyinin yükseltilmesi ve aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi yoluyla 
tanm dışı sektörlerde yeni iş olanakları yaratılması sonucunda plan döneminde 
istihdamın yıllık ortalama yüzde 2,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 
352. öte yandan, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, aktif işgücü politikalarıyla 
istihdam edilebilirliğin artırılması, işgücü piyasasına girişin kolaylaştırılması ve teşvik 
edilmesi yoluyla Plan döneminde işgücüne katılma oranının 2,1 puan artacağı 
öngörülmektedir. Bu artışın temel belirleyicisinin kadınlar olması beklenmektedir. 
353. Bu gelişmelere bağlı olarak Plan döneminde istihdam oranının 3,2 puan 
artacağı, işsizlik oranının ise 2,7 puan düşeceği tahmin edilmektedir. 
354. Plan döneminde okulöncesi ve ortaöğretim kademesinde okullaşma 
oranlarında önemli artışlar sağlanması hedeflenmektedir. İlköğretim kademesinde 
çağ nüfusundaki azalmanın da katkısı ile tüm çocukların temel eğitim alması 
amaçlanmaktadır. Ortaöğretim okullaşma oranlarındaki artışla birlikte 
yükseköğretime olacak talep arüşınıkarjüamak üzere, yükseköğretim okullaşma 
oranının yüzde 48'e ulaşması plan^mmak^âıv 
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Tablo.6.14: Eğitim Kademeleri İtibarıyla Hedefler* 

- Okullaşma Oranları (%) 2005/2006 (1) 2012/2013 
Okulöncesi (2) 
İlköğretim 
Ortaöğretim 

Yükseköğretim (3) 

•Derslik Başına Düşen öğrenci Sayısı 

Toplam 
örgün 
İlköğretim** 
Genel Ortaöğretim 

19,9 
95,6 
85,2 
38,4 
24,8 
43,5 
37,9 

50,0 
100,0 
100,0 
48,0 
33,0 
30,0 
30,0 

Kaynak: TÜİK, MEB, DPT. 
* Bütün kademeler için veriler brüt okullaşma oranıdır. 
** Kentsel alanlar için hesaplanmıştır. 
(1) Yükseköğretim verileri 2004-2005 dönemine aittir. 
(2) 4-5 yaş grubu için hesaplanmıştır. 
(3) Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlan dahil, lisansüstü öğrencileri hariç tutulmuştur. 17-20 
yaş grubu için hesaplanmıştır. 

Tablo.6.15: Sağlık Hizmetlerinde Hedefler 

Hekim sayısı 
Hekim basma düşen nüfus 
Tıp Fakültelerinin Yeni Kayıt Sayısı 
Yatak sayısı 
Yatak basma düşen nüfus 

2006 
103.150 

707 
4.800 

197.170 
372 

2013 
120.000 

658 
7.000 

236.600 
335 

355. Dokuzuncu Plan döneminde sağlık hizmetlerine erişimin önemli göstergeleri 
olan yatak ve hekim sayısı ile bunların nüfusa oranlarında iyileşmeler 
öngörülmektedir. Bununla birlikte, bu dönemde yapılacak kontenjan artışının 
etkisinin ancak bir sonraki plan döneminde görülebilecek olması nedeniyle, hekim 
basma nüfus konusundaki iyileşme sınırlı kalacaktır. 

Tablo.6.16: Bölgesel Gelişme Göstergeleri 

2001 2013 
Kişi başı GSYİH 

En yüksek / en düşük bölge 6,7 5,0 
Sanayi ve hizmetlerin GSYİH'de payı (%) 

En düşük bölge 
En yüksek bölge 

Şehirleşme oranı (%) 
En düşük il 
En yüksek il 
En yüksek il - en düşük il 

* 2000 yılı rakamıdır. 

56,1 
99,5 

26,1* 
90,7* 
64,6* 

65.0 
99,6 

40.0 
90,0 
50,0 
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7. Temel Amaçlar: Gelişme Eksenleri 
7.1. Rekabet Gücünün Artırılması 
356. Ekonominin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip, değişen 
şartlara hızla uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü olan, 
istikrarlı ve verimlilik düzeyi yüksek bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. 
7.1.1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi 
357. Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve yüksek büyümenin 
sürdürülebilir kılınması için makroekonomik istikrar ortamının devamı 
sağlanacaktır. 
358. Makroekonomik istikrarı sürekli kılacak ve ekonominin etkin, esnek ve 
verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yapısal reformlar sürdürülecektir. 
359. Maliye, para ve gelirler politikalarının uyumlu ve birbirlerini destekler şekilde 
uygulanmasına devam edilecektir. 
360. Fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak açık enflasyon hedeflemesi 
politikası sürdürülecektir. 
361. Gelirler politikası, ekonomik konjonktürün gereklerine uygun olarak fiyat 
istikrarını ve rekabet gücünü dikkate alacak şekilde uygulanacaktır. 
362. Dalgalı kur rejimi uygulaması çerçevesinde, döviz kuru piyasada arz ve 
talebe göre belirlenmeye devam edecektir. 
363. Sürdürülebilir ve sağlam kaynaklarla finanse edilen bir cari açık için, yapısal 
reformların devam ettirilmesi, ihracat içinde katma değeri yüksek ürünlerin payının 
artırılması ve ihracat artışının sürekli kılınması sağlanacaktır. 
364. Plan döneminde, kamu borç stokunun milli gelire oranını düşürme sürecini 
devam ettirecek ve cari açığın kontrol altına tutulmasına da yardımcı olacak şekilde 
mali disipline uyulacaktır. 

365. Vergi politikalarının temel amacı; mükellef haklarına saygılı, vergi kayıp ve 
kaçağını azaltan, mali güç ilkesine uygun şekilde vergi yükünün adil ve dengeli 
dağıtımını gözeten, kamu giderlerini karşılarken iktisadi etkinliği bozmayan bir 
vergi sistemine ulaşmaktır. Bu amaçla; 

• Vergi kanunları yeniden gözden geçirilerek, mevzuat sadeleştirilecek ve 
daha etkin ve uygulanabilir hale getirilecektir. Vergi muafiyet ve istisnaları, 
ekonomik ve sosyal politikalar ile kamu finansmanı imkanları çerçevesinde 
yeniden değerlendirilecektir. 

• Ekonomide karar alıcılar için öngörülebilirliği sağlamak amacıyla vergi 
düzenleme ve uygulamalarında istikrar sağlanacaktır. 

• Mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmaya yardımcı olacak şekilde mükellef 
haklarına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

• Vergi tabanının genişletilmesi ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele sonucunda 
oluşacak ilave kaynaklar, islgm vergileri başta olmak üzere vergi 
oranlarının ve sosyal güven^S^nıme^anin mdiriminde kullanılacaktır. 
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366. Mali disiplinin sûrdürülebilmesinde önemli katkı sağlayacak harcama 
reformuna ilişkin düzenlemelere devam edilecek; kamu harcamalarında etkinliği, 
şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan 5018 sayılı Kanun tüm 
unsurlarıyla hayata geçirilecektir. Bu amaçla; 

• Plan dönemi sonuna gelindiğinde kamuda kaynak tahsisi, stratejik 
planlara ve performans esaslı bütçeleme sistemine dayandırılmış olacaktır. 

• İdarelerin yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli olan iç 
kontrol ve iç denetim sistemleri, bu sistemlere rehberlik ve gözetiminden 
sorumlu Merkezi Uyumlaştırma Birimleriyle birlikte uluslararası 
standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak uluslararası geçerlilikte 
kaliteye sahip olabilecek şekilde tüm unsurlarıyla birlikte uygulamaya 
konulacaktır. 

• Kamu harcamalarının etkinleştirilmesine yönelik çalışmalarda sosyal 
güvenlik, tarım, sağlık ve personel alanlarına öncelik verilecektir. 

• Yapısal reformlarla öngörülen amaçlara aykırı düzenlemelerden 
kaçınılacaktır. 

• Kamu yatırımları ekonominin rekabet gücünü artıracak nitelikteki 
altyapıya yönlendirilecek; sektörel, bölgesel ve AB"ye uyum yönündeki 
amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılacaktır. 

• Kamu hizmetlerinin sunulmasında ve kamu altyapı yatırımlarının 
yapılmasında özel sektör katılımını artına modeller geliştirilecektir. 

367. KİT'lerde hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerinde esnekliği 
sağlamaya ve KİT'ler üzerinde müdahale yetkisi olan kurum sayısını azaltmaya 
yönelik yeni bir kurumsal yönetişim sistemi oluşturulacaktır. 

368. KİT'lerde piyasa şartlarına uygun fiyatlandırma politikasmm uygulanmasına 
devam edilecektir. 

369. Sanayide rekabet gücünün artırılması, yatırım ve iş ortamının iyüeştirümesi 
amacıyla imalat sanayi maliyetleri üzerinde olumsuz baskı oluşturan enerji girdi 
fiyatlarının tespitinde sanayi aboneleri lehine düzenleme yapılacaktır. 

370. Genel sağlık sigortası sistemi, getireceği mali yüklerin azaltılması için, 
Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte uygulanacaktır. Genel sağlık sisteminin 
getireceği mali yükün öngörülenin üzerine çıkması halinde, sistem gözden 
geçirilerek mali yükü azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır. 
7.1.2. İş Ortamının İyileştirilmesi 
37 L. İş ortamının rekabetçi bir yapıya kavuşturularak iyileştirilmesi temel 
amaçtır. 
372. Yatırımcılar ve diğer karar vericiler için bilgi altyapısı oluşturmak üzere, 
sanayi bilgi sistemi çalışması sonuçlandırılacak ve uygulamaya konulacaktır. 
373. İşletmelerin kazanç ve işlemleri ile istihdam üzerindeki vergi ve yükler 
rekabet gücünü olumsuz etkilemeyen büy^nrya kavuşturulacaktır. 
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374. işletmelerde kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmanın 
sağlanmasını ve bu yolla finansman temininin kolaylaşmasını özendirici 
uygulamalar geliştirilecektir. 

375. İşletmelerin uygun koşullarla finansman kaynaklarına erişimi 
kolaylaştırılacak ve bu kaynaklarda çeşitlilik sağlanacaktır. Başta KOBİler olmak 
üzere girişim sermayesi, başlangıç sermayesi ve kredi garanti sistemi geliştirilerek 
işletmelerin kredi temini kolaylaştırılacaktır. 
376. Teşvik sistemine, seçicilik taşıyan ve yönlendirme gücü olan unsurlar ilave 
edilecektir. Uygulamaların koordinasyonu sağlanarak mükerrer uygulamalara son 
verilecek ve teşviklerin etkinliği takip edilecektir. Uygulamalarda öngörülebilirlik ve 
şeffaflık sağlanacak, bürokrasi azaltılacaktır. Sistemin AB'ye uyumu sağlanarak 
DTÖ kurallarına uygun hareket edilmeye devam edilecektir. 
377. Yatırımların, altyapısı uygun orta kademe merkezlere yönelmesi teşvik 
edilerek yeni sanayi odaklarının oluşturulması sağlanacaktır. 
378. İşletmelere yönelik fiziki altyapı, başta bilgi ve üetişim teknolojileri olmak 
üzere teknoloji altyapısı ile lojistik imkanları artırılacak ve bu alanlarda etkinlik 
sağlanacaktır. 
379. Altyapısı tamamlanmış arsa ve arazi temin imkanları artırılacaktır. 

380. Güçlü bir denetim ve takip sistemi kurularak, reel sektördeki kayıtdışılık 
asgari düzeye indirilecek, kayıt altına girmek kolaylaştırılacaktır. İş ortamının 
serbest piyasa kurallarına göre işlemesini ve saydamlığı teminen yolsuzlukla ve 
organize suç faaliyetleriyle etkin mücadele edilecek ve nüfuz kullanımı önlenecektir. 
381. Fikri haklar sisteminin ülke ekonomisine etkisi gözetilmek suretiyle, fikri 
haklar alanında kısa, orta ve uzun vadeli bir strateji belirlenecek ve bu stratejinin 
uygulanmasına yönelik bir eylem planı oluşturulacaktır. Fikri haklar sistemi 
konusunda kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır. 
382. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumdaki 
teşebbüslerin bu durumlarını kötüye kullanmaya yönelik davranışları, rekabeti 
önemli ölçüde azaltan birleşme ve devralma işlemlerine karşı rekabet kuralları etkili 
bir biçimde uygulanacaktır. Tekel ve oligopol özelliği taşıyan sektörlerde fiyat 
hareketleri takip edilerek, rekabet karşıtı davranışlar caydırıcı bir biçimde 
cezalandırılacak, kamu alımlarında rekabeti bozucu davranışlar etkili bir şekilde 
soruşturulacak, toplumdaki rekabet kültürü geliştirilecektir. Genel ekonomik 
çıkara ilişkin hizmetlerin gerektirdiği durumlar dışında, rekabeti engelleyici, 
sınırlayıcı veya bozucu etkiye sahip idari işlemler veya düzenlemeler ortadan 
kaldırılacaktır. 

383. Oniversite-iş dünyası işbirliği çerçevesinde; rekabetçi ve bilgiye dayalı 
ekonominin gerektirdiği özellikleri içeren ve araştırma potansiyelinin gelişmesine 
daha çok katkıda bulunan işgücü eğitimi geliştirilecektir. Teknik personelin 
nitelikleri konusunda standartlar getirilecek, çeşitli sertifikasyon programlan 
düzenlenerek düzey farklılıkları ortadan kaldırılacaktır. 
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384. Yatırımcılara ve işletmelere yönelik kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik 
sağlamak üzere; saydam ve objektif kurallar getirilecek, iyi işleyen bir yargı sistemi 
oluşturulacak, izin, onay ve işlemlerle ilgili bürokrasi azaltılacak, etkin teşvik 
politikaları uygulanacaktır. 

385. Yatıran Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı kapsamındaki çalışmalar 
etkin bir şekilde sürdürülecektir. 

386. Kamunun iş dünyasına sunduğu hizmetler, süreçlerin yeniden 
yapılandırılması suretiyle bütünleşik bir yapıda elektronik ortama taşınacak, bu 
hizmetlerin işletmeler tarafından yaygın kullanımına yönelik tedbirler alınacaktır. 
Buna paralel olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması, 
elektronik ortamda iş yapma biçimlerinin ve e-ticaretin yaygınlaşması ile 
işletmelerin maliyetlerini düşürmeleri, verimliliklerini yükseltmeleri ve yurtiçi ve 
yurtdışı satış potansiyellerini geliştirmeleri desteklenecektir. Aynca, e-ihale 
uygulamalarının yaygınlaşması ile özellikle KOBİlerin kamu alımlarına katılımı için 
uygun, şeffaf ve rekabetçi ortam yaratılacaktır. 

387. Kalkınma Ajanslarının kurulmasıyla bölgesel potansiyelleri değerlendirmek 
üzere yabancı sermaye yatırımlarından yararlanmaya önem verilecek, böylece ülke 
genelinde Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından yürütülecek tanıtım 
faaliyetlerini bölgesel bazda tamamlayıcı bir yaklaşım uygulanacaktır. Aynca illerde 
Yatırım Destek Ofisleri kurularak yatırımcıların izin işlemleri kolaylaştırılacaktır. 
7.1.3. Ekonomide Kayıtdışıhğtn Azaltılması 

388. Güçlü bir toplumsal ve siyasi irade ile toplumun tüm kesimlerinin katıldığı 
kapsamlı bir mücadele stratejisi oluşturularak kayıtdışüıkla mücadele 
başlatılacaktır. 

389. Kayıtdışı işletme, kişi ve çalışanların kayıt altına alınabilmesini teminen 
kayıtlı sistem güçlendirilecektir. Bu amaçla, idari-mali ve yasal yükümlülükler 
bütçe imkanlan doğrultusunda kademeli olarak azaltılacak, başta KOBİler olmak 
üzere kayıtlı işletmelere yönelik finansman olanakları artırılacak, iş ve çalışma 
hayatına ilişkin mevzuat basitleştirilerek bürokratik formaliteler azaltılacak, 
işletmelerin kurumsallaşması teşvik edilecek, kayıtlı işletme ve bireylere yönelik 
kamu hizmetleri iyileştirilecek, iş ve işgücü piyasasında esneklik artırılacaktır. 
Kayıtdışı sektörle mücadelede aktif rol oynayan kurumlar arasında etkin işbirliği ve 
koordinasyon sağlanacaktır. 

390. Kayıtdışı ekonomiyi ödüllendiren, kamuya olan güveni sarsan ve kayıtdışüığı 
özendiren her türlü af ve borç yapılandırılması beklentisinin önüne geçilecektir. 

391. Kayıtdışı ekonomik faaliyetleri önlemeye yönelik olarak; tüm tüzel kişilikleri 
içeren tek numaraya dayalı bir bilgi sistemi oluşturulacak, ticari defterler elektronik 
ortamda tutulacak, e-ihale, elektronik fatura ve elektronik ödeme sistemleri 
geliştirilecek, mali işlemler ve tapu kayıtlarına ilişkin veri tabanlan oluşturulacak, 
ödemelerde nakit kullanımını azaltacak tedbirler geliştirilecektir. Kamu kurumlan 
arasında bilgi paylaşımı ve koa^masÂpnh^sağlanarak denetim ve izleme 
mekanizmalan etkinleştirilecektir.J^^y V—•*- . ^ \ 
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392. Denetimlerde etkinliğin sağlanması amacıyla kamu idarelerinin uygulama 
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek, idarelerin beşeri 
ve teknolojik altyapısı iyileştirilecektir. 

393. Vergi alanında yapılacak düzenlemelerin yanı sıra günlük ticari faaliyetleri 
düzenleyen ticaret hukuku gibi özel hukuk alanlarında da yapılacak düzenlemeler 
kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekleyecektir. 

394. İnsanların kayıtlı ekonomi içinde yer almalarını özendirecek ve kayıtdışı 
ekonominin zararlarını anlatacak bilgilendirme kampanyaları düzenlenecek, 
broşürler dağıtılacak ve eğitimler verilecektir. 
7.1.4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi 
395. Yeni piyasa ve ürünlerin geliştirilmesi ve mali sistemin derinliğinin 
artırılması kapsamında; altın bankacılığının gelişimi desteklenecek, şirketlerde 
azınlık hisse sahiplerinin haklan geliştirilecek, Körfez ülkelerinde oluşan sermaye 
birikiminden yararlanmak amacıyla bu bölgelere yönelik mali enstrümanlar ihraç 
edilecektir. 

396. Tüm finansal kurumlar için özerk nitelikte düzenleyici yapının oluşturulması 
sağlanacak ve finansal sistemin düzenleme ve denetiminde boş alan 
bırakılmayacaktır. 

397. Finansal sistemde muhasebe ve denetim standartları AB ve OECD normları 
esas alınarak geliştirilecektir. 

398. Sigortacılık, faktoring ve finansal kiralama sektörlerinin hukuki altyapısı 
geliştirilecektir. 
399. Risk yönetiminin tüm finansal kurumlarda yerleştirilmesini sağlayacak 
düzenlemeler yapılacak, Basel II*ye geçiş yanında ilgili AB düzenlemelerine uyum 
sağlanacak ve finansal sistemde kredi ve kurumsal yönetişim derecelendirme 
sistemi tesis edilecektir. 

400. Benzer işlemlerin vergilendirilmesi ve bilgiye erişim imkanı açısından, 
finansal sistemimizdeki farklı kuruluşlar arasında rekabeti bozucu unsurlar 
ortadan kaldırılacaktır. 

401. Finansal hizmetlerde etkin kaynak tahsisini sağlayacak şekilde işlem ve 
aracılık maliyetleri ile bürokrasinin azaltılması sağlanacaktır. 
402. Finansal piyasalarda ve bu piyasalardan kaynak temin eden reel sektörde 
kurumsal yönetişim ilkelerinin benimsenerek uygulanması sağlanacaktır. 

403. Sermaye piyasalannda uzun vadeli kaynak imkanmı artırmak amacıyla 
varlığa dayalı menkul kıymet enstrümanlan geliştirilecektir. 

404. Müşteri haklarına ve bilincine yönelik şeffaf, adil ve teşvik edici uygulamalar 
güçlendirilecektir. 
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7.1.5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi 
Enerji 

405. Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin 
sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini temel amaçtır. Enerji talebi karşılanırken 
çevresel zararların en alt düzeyde tutulması, enerjinin üretimden nihai tüketime 
kadar her safhada en verimli ve tasarruflu şekilde kullanılması esastır. 

406. Elektrik sektöründe, kamu üretim tesislerinin ve dağıtım sisteminin 
özelleştirilmesi, Mart 2004'te yürürlüğe konulan Strateji Belgesi doğrultusunda 
yapılacaktır. Dağıtım ve üretim tesislerinin özelleştirmesinden beklenen faydaların 
bir an önce alınması amacıyla özelleştirme süreci hızlandırılacaktır. 

407. Arz güvenliğinin artırılması amacıyla birincil enerji kaynakları bazında 
dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilecektir. 
Üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami 
ölçüde yükseltilmesi hedeflenecektir. 

408. Kamunun sektörden çekilmesiyle orantılı olarak özel sektörün, doğacak açığı 
zamanında ikame etmesi ve yeni üretim yatırımlarına arz-talep projeksiyonları 
paralelinde bir an önce başlaması için gerekirse mevzuat düzenlemeleri ile uygun 
ortam sağlanacaktır. Böylece, mevcut tesislerin özelleştirilip yeni yatırım yükünün 
kamu üzerinde kalmamasına özen gösterilecektir. Kamu, düzenleyici ve denetleyici 
rolü çerçevesinde arz güvenliğini yakından takip edecek ve tedbir alacak şekilde 
donatılacaktır. 

409. Kamu sahipliğinde kalacak olan elektrik üetiminde yatırımlar elektrik 
sisteminin güvenliğini ve güvenilirliğini koruyacak şekilde sürdürülecektir. 

410. Petrolde olağanüstü durum arz stoklarının yeterliliğinin korunması için stok 
ajansı kurulacaktır. Petrol ve doğal gaz depolama tesislerinin yeterli ölçüde yapımı 
sağlanacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtımının yaygınlaştırılması sürdürülecektir. 

411. Kamu yatırım programında yer alan, özellikle hidroelektrik santral 
projelerinin en düşük maliyetlerle ve hızlı şekilde tamamlanarak ekonomiye 
kazandırılması esastır. Bu nedenle, yatırım maliyetlerinin gerçeği yansıtmasına, 
sektörler arası çapraz finansmana gidilmemesine ve projelerdeki gecikmelerden 
kaynaklanabilecek maliyet artışlarının Önüne geçilmesine özen gösterilecektir. 

412. Elektrik arzında sağlıklı bir çeşitlendirme yaratmak için elektrik üretim 
kaynakları arasına nükleer enerji dahil edilecektir. Nükleer santral yapımına 
başlanmadan önce serbest piyasayla maksimum uyum gözetilerek, atıkların 
saklanması, tasfiyesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi hususlarına yönelik detaylı 
plan ve programlar yapılacaktır. 

413. Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve toplumun refah seviyesinin 
yükseltilmesi amacıyla elektrik sektörünün serbestleştirilmesi çerçevesinde, en 
düşük maliyetle enerji üretecek bir sistem oluşturulacaktır. 

414. Türkiye'nin mevcut jeostratejik konumunun etkin bir biçimde 
kullanılmasıyla enerji üreticisi ya^nfleeugıl&ülkeler arasında transit ülke olunması, 
bu şekilde jeostratejik konu^MçttJ&in^ d a S | da güçlendirilmesi sağlanacaktır. 
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Petrolde, Ceyhan'ın uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından birisi 
olmasına ve petrol fiyatlarının teşekkülünde önemi artırılacaktır. Doğal gazda 
transit boru hatlarının yapımının tamamlanarak Avrupa'ya gaz satışında etkin 
olunması amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. Arz güvenliğinin artırılmasına katkı 
yapacak olan diğer ülkelerle elektrik ticaretinin yapılabilmesi amacıyla gerekli 
altyapı oluşturulacaktır. 
u l a ş t ı rma 

415. Ulaştırma türlerinin teknik ve ekonomik açıdan en uygun yerlerde 
kullanıldığı dengeli, akılcı ve etkin bir ulaştırma altyapısının oluşturulmasında, 
sistem, bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak; yük taşımalarının demiryollarına 
kaydırılmasını, önemli limanların lojistik merkezler olarak geliştirilmesini sağlayan, 
taşıma modlarında güvenliği öne çıkaran politikalar izlenecektir. 

416. Başta karayolu olmak üzere ulaştırmanın tüm modlannda trafik güvenliğinin 
artırılmasına, mevcut altyapının korunmasına, verimli kullanımının sağlanmasına 
ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasına önem ve 
öncelik verilecektir. 

417. Ulaştırma projelerinin geliştirilmesinde koridor yaklaşımına geçilecektir. Bu 
yaklaşımın alternatif ulaştırma modlarını inceleyen ve dışsallıkları kapsayan 
değerlendirmelerle, en avantajlı ulaşım modunu belirleyen bir yapıda olması esastır. 

418. Demiryolu ve denizyolunun karayolu ile rekabet edebileceği koridorlarda 
taşıma üstünlüğünü sağlayacak bir yatırım ve işletmecilik anlayışıyla koridor 
bazında belirli tonaj potansiyelini aşan yüklerin demiryolu ve denizyolu ile 
taşınması özendirilecektir. 

419. AB'nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarının (TEN-T) Türkiye ile bütünleşmesini 
sağlayacak projeler başta olmak üzere Kafkas ülkeleri, Orta Asya ve Ortadoğu ile 
bağlantıları güçlendiren projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
420. Büyük ulaştırma projelerinin yapım ve işletiminde finansman ihtiyacına 
cevap vermek ve özel sektörün verimli işletme yapısından yararlanmak üzere kamu-
özel sektör işbirliği modelinin uygulanmasına öncelik verilecektir. 

421. Ulaştırma sektöründe sürekli güncellenen ve homojen bir yapıya oturtulmuş 
ulaştırma veri tabanı sektördeki dışsallıkları da kapsayacak şekilde oluşturulacak, 
sektörde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının performanslarını ölçmek üzere, her 
alt moda uygun performans kriterleri belirlenecek, izleme mekanizmaları 
geliştirilecektir. 

422. Ulaştırma sektöründeki kurumlan tek çatı altında toplayarak karar alma ve 
programlama sürecinde koordinasyonu sağlayacak bir yönetim yapısı 
oluşturulacaktır. 
Demiryolu 
423. Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe 
stratejik bir amaçtır. Bu doğralttıdademirvolunda özel sektör tren işletmeciliği 
geliştirilecektir. Yük taşımacüığL^o%l (^e%t^ün işletmecilik avantajlarından 
yararlanılmak üzere s e r b e s t i e ş t i î B ^ k ^ ^ T p E t e yeniden yapılandırılarak kamu 
üzerindeki mali yükü sÛTÛGiTİlemJuf^{ NSevttfeye çekilecektir, özel sektörle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1214) 



— 117 — 

ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgeleri olmak üzere demiryolu bağlantı hattı 
yatırımları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır. 

424. Ankara merkez olmak üzere Îstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-
İzmir, Ankara-Konya koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde hızlı tren ile 
yolcu taşımacılığına başlanacaktır. Bu ağ üzerinde inşa edilecek hatların yapım ve 
işletiminde kamu-özel sektör işbirliği modellerinden yararlanılacaktır. 
Denizyolu 

425. Limanların yükleme-boşaltma yapılan noktalar olmalarının yanı sıra, 
kombine taşımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi haline getirilmeleri hedefi 
doğrultusunda tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları 
tamamlanacaktır. 

426. Başta İzmir Yöresi, Marmara ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere liman 
kapasiteleri artırılacaktır. Bu kapsamda Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdenizin önemli 
bir lojistik merkezi olması desteklenecektir. 

427. Denizyolunda kısa mesafe denizyolu taşımalarını artıracak gemi ve liman 
yatırımlarına ağırlık verilecektir. 

428. Deniz güvenliğinin artırılması kapsamında Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti 
kontrolü iyileştirilecektir. Bu çerçevede; Gemi Trafik Hizmetleri projeleri deniz 
trafiğinin yoğun olarak yaşandığı liman, körfez ve bölgelerde hayata geçirilecektir. 

429. Askeri ve ticari gemilerin Türk tersanelerinde tasannu, yüksek yerli katkı 
oranıyla üretilmesi ve Türk Deniz Ticaret Filosunun yenilenmesi amacıyla, başta 
Ceyhan yöresi olmak üzere, Türkiye Tersaneler Mastır Planının sonuçları da göz 
önüne alınarak yeni tersaneler kurulacaktır. 
Havayolu 

430. Hava trafiği emniyetini ve kapasitesini artırıcı yatırımların 
gerçekleştirilmesinin yanı sıra, alınacak ilave tedbirlerle içinde bulunduğumuz 
bölgede lider ve dünyada sayılı bir havacılık sektörüne sahip olmak temel amaçtır. 

431. Trafiğin yoğunlaştığı meydanlarda kapasiteler artırılacak, meydanlara erişim 
kolaylıklarını da kapsayan anlayışla hizmet standartları yükseltilecek ve hava trafik 
kontrolü hizmetleri modernize edilecektir. 

432. Meydanların çevreye duyarlı, kaliteli hizmet veren ve büyümeye açık yapıda 
olması sağlanacaktır. Hava meydanları çevresindeki çarpık yapılaşma önlenecektir. 

433. Uzun dönemli talebi karşılamaya yönelik olarak, istanbul bölgesi başta 
olmak üzere yeni havalimanı yatırımları planlanacaktır. 

434. Sektördeki hızlı büyüme nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere, 
uluslararası standartlarda eğitim veren kuruluşlarca yeterli sayı ve nitelikte 
personel yetiştirilecek ve bu personelin uzmanlık alanlarında istihdam edilmeleri 
sağlanacaktır. 

435. Bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil 
toplum kuruluşlarının da desteği sajj^MMflk^ maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve 
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havayolu şirketleri küçük (STOL) havaalanı yapışma ve yolcu profiline uygun filo 
oluşturmaları için yönlendirilecektir. 

436. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması tamamlanarak 
sektörün emniyet, verimlilik ve rekabet konulan başta olmak üzere denetlenmesi 
sağlanacaktır. 
Karayolu 

437. Müktesebat uyumu ve gerekli diğer yapısal düzenlemelerin tamamlanmasıyla 
birlikte, kurumsallaşmış, insana ve çevreye saygılı, sürdürülebilir bir rekabet 
ortamında faaliyet gösteren karayolu taşımacılığı sektörüne ulaşılması 
amaçlanmaktadır. 

438. Uluslararası taşıma filosunun kapasitesinin etkin kullanımını engelleyen, 
rekabeti bozan kota ve benzeri kısıtlamaların kaldırılması yönünde girişimlerde 
bulunulacaktır. 

439. Ana karayolu güzergahları BSK standardında bölünmüş yol haline 
getirilecektir. 

440. Karayollarında, bakım-onanm hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde 
karşılanmasını teminen üstyapı yönetim sisteminin uygulanmasına başlanacak ve 
bu hizmetler önleyici bakım kavramı esas alınarak yürütülecektir. Bu kapsamda, 
bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim eliyle yürütülmesi için 
gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

441. Trafik kazalarının yoğun olarak görüldüğü kara noktalar giderilecek, trafik 
denetim hizmetlerinin etkinleştirilmesine ve hedef programlar çerçevesinde 
yaygınlaştırılmasına, trafik eğitiminin ilköğretimden başlatılarak halkın 
bilinçlendirilmesine önem ve öncelik verilecektir. Trafik güvenliği konusunda 
hazırlanacak programlara kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin 
artırılması, özel kesimin trafik güvenliği ile ilgili projelere katılımının sağlanması 
özendirilecektir. 

442. Yol yapım ve bakım fayda ve maliyetleri, tüm dışsalkklari da içerecek şekilde 
belirlenecektir. 
Kentici Ulaşım 

443. Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, 
sürdürülebilir, kamu kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş kapsamlı 
bir ulusal kentiçi ulaşım stratejisi oluşturulacaktır. 

444. Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını 
gözeten, yurtiçi kaynakların kullanımına özen göstererek dışa bağımlılığı en aza 
indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya 
hareketinin sağlanmasını esas alan kentiçi ulaşım planlaması yapılacaktır. Arazi 
kullanım kararlarının her ölçekte ulaşım etkileri ile birlikte değerlendirilmesi ve her 
ölçeğin gerektirdiği kentiçi ulaşım planlarının hazırlanması sağlanacaktır. 

445. Her kentin özgün yapısı, dmapiMBIl ı*e potansiyelleri göz önüne alınarak, 
kentiçi ulaşım türlerinde çeşitlilik y^^f?ûnlfeşmeWğlanacaktır. 
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446. Ulaştırma etûdlerine temel oluşturması açısından, kentlerdeki mevcut 
ulaşım sistemi ile yolculuk talebine ilişkin verilerin toplandığı ve düzenli olarak 
güncellenen Kent Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. Bu sistemler vatandaşların bilgi talebini karşılayacak şekilde 
geliştirilecektir. 

447. AB'ye uyum sürecinde sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya 
yönelik olarak yaya ve bisiklet ulaşımı ile toplu taşımaya öncelik verilecek ve bu 
türlerin kullanımı özendirilecektir. 

448. Toplu taşıma ile bireysel ulaşım türlerinin birbirleriyle ve kendi içlerinde 
rekabet etmeyen bir sistem olarak çalışması sağlanacaktır. 

449. Raylı sistem projeleri, alternatif toplu taşım sistemlerinin yetersiz kaldığı, 
sistemin işletmeye açılması öngörülen yıl için doruk saat yolculuk talebinin tek 
yönde asgari 15.000 yolcu / saa t düzeyinde gerçekleşmesi beklenen koridorlarda 
planlanacaktır. 

450. Kentiçi ulaşım projelerinin finansmanında dışa bağımlılığı en aza indiren, 
ulusal üretim, istihdam ve finansmai* imkanlarından azami ölçüde yararlanan 
modeller kullanılacaktır. 

451. Dış finansman sağlanması düşünülen kentiçi ulaşım projelerinin seçiminde; 
proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapılan 
ile uyumlu olması şartı aranacaktır. 

452. Ulusal ve yerel düzeyde kentiçi ulaşım karar, politika, uygulama ve 
denetiminden sorumlu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarım tanımlayan 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
7.1.6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 

453. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve 
kullanma koşullan belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde 
yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır. 

454. Uluslararası yükümlülüklerin karşılanması, sürdürülebilir kalkınma ve ortak 
fakat farklı sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yerine getirilecektir. 

455. Tüm sektörlerde yatırım, üretim ve tüketim aşamalarında kirleten ve 
kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçlar etkili bir biçimde kullanılacaktır. AB'ye 
uyum kapsamında çevre standartları ve yönetimini belirleyen hukuki düzenlemeler 
güncelleştirilirken ülke koşullan ve kamu yönetiminde etkinlik gözetilecektir. 

456. Çevre konusundaki düzenlemelerin etkili ve aflarla kesintiye uğratılmadan 
uygulanması sağlanacaktır. 

457. Çevresel altyapı yatınmlannın yapılmasında ve işletilmesinde ölçek 
ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği 
ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması 
desteklenecektir. .d**8*""*"""*"' -
458. Çevre ve kalkınma ile ilgili SMûarvc entegre bilgi sistemleri oluşturulacak, 
izleme, denetim ve raporlama altyfpdfc g'aöçtjrile.celctir. 
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459. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların 
araştırılması, korunması, değerlendirilmesi ve ekonomik değer kazandırılması 
çalışmaları hızlandırılacaktır. 

460. Biyogüvenlik ve genetiği değiştirilmiş organizmalar konusundaki risklerin en 
aza indirilmesi için tarım, çevre ve teknoloji politikaları bütünleştirilmiş bir 
anlayışla değerlendirilecektir. 

461. Ülkemiz şartları çerçevesinde ilgili tarafların katılımıyla sera gazı azaltımı 
politika ve tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ilişkin yükümlülükler yerine getirilecektir. 

462. Tanm ve turizm başta olmak üzere, çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik 
potansiyel değerlendirilecek, koruma-kullanma dengesi gözetilecektir. 

463. Sanayide çevre dostu tekniklerin uygulanmasıyla hammadde kullanımındaki 
etkinlik artırılarak daha verimli üretim gerçekleştirilecek ve atıklar azaltılacaktır. 

464. Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali 
ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir. 

465. Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının 
belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı 
atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve 
finansman stratejisi hazırlanacaktır. 

466. Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin 
yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve 
teknolojiler tercih edilecektir. 

467. Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su 
kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır. 

468. Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye 
karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik 
olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır. 

469. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve 
atık suların arıtıldıktan sonra tanm ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir. 

470. Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta aynştırma, toplama, taşıma, 
geri kazanım ve bertaraf safhalan teknik ve mali yönden bir bütün olarak 
değerlendirilecek; yatırım ve işletme maliyetleri düşük ve ülke şartlarına en uygun 
katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemi tercih edilecektir. 

471. Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, atık türüne ve ülke 
koşullarına uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sistemleri 
oluşturulacaktır. 

472. Çevre yatınmlanrım yapılması ve işletilmesinde özel sektörün katılımı dahil 
yeni finansman yöntemleri geliştirilecektir. 

473. Çevresel altyapı hizmetlerinin plajriHlKiftaşı, projelendirilmesi, uygulanması ve 
işletilmesine ilişkin belediyelerin kaatotWerrgeü|lmlecektir. 
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474. Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme 
çalışmaları yapılacaktır. 
7.1,7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 

475. Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin 
yenilik üretecek şekilde ve pazara yönelik olarak tasarımlanması sağlanacaktır. Bu 
kapsamda Ar-Ge harcamalarının GSYÎH içindeki payı ve harcamalarda özel 
sektörün ağırlığı artırılacaktır. Bu çerçevede, bilim ve teknoloji politikasının temel 
amacı özel sektörün yenilik yaratma yeteneğinin artırılmasıdır. 

476. Teknoloji geliştirme amaçlı girişimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi 
düşüncelerin hayata geçirilmesi için risk sermayesi ve benzeri araçlar 
yaygınlaştırılacaktır. Bunun yanı sıra, özel sektörün belirlenen öncelikli alanlarda 
araştırma enstitüleri ve/veya merkezleri kurması teşvik edilecektir. 

477. Özel sektör başta olmak üzere, toplumun her kesiminde bilim, teknoloji ve 
yenilik kül türünün ve farkındalığının artırılması için bilinçlendirme çalışmaları 
yürütülecektir. 

478. Araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek ve özel 
sektörde araştırmacı istihdamı teşvik edilecektir. Yurtdışındaki Türk 
araştırmacıların, öncelikli alanlar başta olmak üzere, yurt içinde istihdam edilmesi 
için gerekli imkanlar sağlanacaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı 
araştırmacıların Türkiye'de istihdam edilmeleri desteklenecektir. 

479. Ulusal yenilik sistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar görev ve 
faaliyetleri itibarıyla gözden geçirilerek kurumlar arası işbirliğini de artıracak etkin 
bir yapı kurmak üzere gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Bilim ve 
teknoloji alanındaki politika, program ve projelerin yürütücü kurumlardan bağımsız 
olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır. 

480. Üniversitelerde desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin ülkenin ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişimine katkı verecek şekilde tasarımlanması ve bu çalışmaların bilimsel 
yayın dışındaki patent ve benzeri sonuçlarının da akademik yükselmede dikkate 
alınması sağlanacaktır. 

481. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki Ar-Ge insan 
gücü ve altyapısının özel sektör tarafından kullanılması desteklenecektir. 
Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
altyapıları tamamlanacak ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmaları özendirilecektir. 

482. Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer 
teknolojiler ile hidrojen ve yakıt pili teknolojileri; sanayi politikasının öncelik 
vereceği sektörlerdeki araştırmalar; yerli kaynakların katma değere 
dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri; aşı ve anti-serum başta olmak 
üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları; bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak 
desteklenecektir. 

483. Ar-Ge faaliyetleri sonucunday^ıTş 'arr^îüginin sanayiye ve üretime 
aktarılmasında görev yapacak T e k r y ^ i •Tİâfisfer^derkezleri kurulacaktır. Aynca 
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teknoloji seçimi, transferi, yönetimi gibi konularda danışmanlık yapacak özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının kurulması da desteklenecektir. 

484. Kamu tedarik sistemi, Ar-Ge çalışmalarını ve yerli teknoloji geliştirilmesini 
destekleyen bir yapıya kavuşturulacaktır. 

485. Başta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanmda yetkin olan ülkeler 
ile bilgi ve teknoloji transferi amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütülecektir. 
7.1.8. Bilgi ve İletişim. Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 

486. Sağladığı verimlilik artışları ve kullanımı yaygınlaştıkça ortaya çıkan ağ etkisi 
ile küresel rekabette belirleyici unsurlardan biri haline gelen bilgi ve iletişim 
teknolojileri altyapısı geliştirilecektir. Bu amaçla, elektronik haberleşme sektöründe 
rekabet artırılacak, alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuyla bilgiye etkin, hızlı, 
güvenli ve uygun maliyetlerle yaygın erişim sağlanacaktır. 

487. Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecektir. 
Genişbant iletişim altyapıları yaygınlaştırılacaktır. 

488. Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla 
işletmelerin, vatandaşların ve kurumların bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın 
kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla, hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-
2010) kapsamında öngörülen eylemler hayata geçirilecektir. 

489. Elektronik haberleşme sektöründe rekabeti artırmak üzere; numara 
taşınabüirliğine ilişkin düzenlemeler tamamlanacak, yeni nesil mobil 
telekomünikasyon hizmeti, sanal mobil şebeke hizmeti, genişbant telsiz erişim 
hizmeti, sabit telekomünikasyon hizmeti ve karasal sayısal platform hizmetlerine 
ilişkin yetkilendirmeler yapılacak, düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması 
sağlanacaktır. Düzenleme ve yetkilendirmeler güncel ekonomik ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilerek uyumlu hale getirilecek, pazar 
potansiyeli yüksek yeni teknolojiler yakından takip edilerek bu teknolojilerin 
ülkemizde kullanımı konusunda proaktif bir yaklaşım benimsenecektir. 

490. Ülkemizin uydu teknolojilerini üretme yetkinlikleri geliştirilecek, bu 
teknolojileri araştırmak üzere bir merkez kurulacaktır. 

491. Kamunun genişbant iletişim ihtiyaçları toplulaşurüarak temin edilecek, bu 
yolla hizmetin kamuya maliyetinin azaltılması ve genişbant iletişim altyapılarının 
geliştirilmesi sağlanacaktır. 

492. Kamunun alıcı rolü, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesini 
destekleyecek bir politika aracı olarak kullanılacaktır. 

493. Kamu yayın hizmeti, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler de dikkate 
alınarak geliştirilecek, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ve 
seçme hakla tanıyacak bir içeriğe kavuşturulacaktır. 
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7.1.9. Tarımsal Tapının Etkinleştirilmesi 

494. Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal 
yapı oluşturulacaktır. 

495. Üretimin talebe uygun olarak yönlendirilmesini sağlayacak politika araçları 
uygulanırken, ülkemizin AB'ye üyeliği sonrasında Birlik içinde rekabet edebilmesi 
için tarımsal yapıda gerekli dönüşüme öncelik verilecektir. 

496. Yüksek verimli tarım alanlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması, 
tarım topraklarından, tahlillerle belirlenecek kabiliyetleri doğrultusunda ve doğru 
tanm teknikleri ile faydalanılması; ayrıca, arazi kullanım planlaması ve yaygın 
erozyonun önlenmesi suretiyle toprak kaynaklarının etkin kullanımı esas 
alınacaktır. 

497. Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarm, öncelikle havza 
temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta 
esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar 
arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş 
kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su 
kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir. 

498. Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; 
yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla 
maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tanm işletmelerinde gözlenen arazi 
parçahiığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları 
yaygınlaştırılacaktır. 

499. Tanm Kanunuyla çerçevesi belirlenen tanm destekleme politikaları, üretimde 
verimliliği artırmaya yönelik yeni uygulama unsurlarıyla zenginleştirilecektir. 

500. Tanm ürünleri ihracatında rekabet gücünün artırılması amacıyla, ihracat 
destekleri dış ticarete konu ve markalı ürünlere yönlendirilecektir. 

501. AB Katılım öncesi Yardımlardan da yararlanılarak, tarımsal işletmelerde 
ölçek büyüklüğünün artırılması yanında, başta üretim teknikleri ve üretim 
koşullarının iyileştirilmesi olmak üzere, tanm ve gıda işletmelerinin modernizasyon 
çabaları, belirlenecek öncelikler çerçevesinde desteklenecek ve tarım-sanayi 
entegrasyonu özendirilecektir. 

502. Tarımsal kredi sübvansiyonları ile destekleme ödemelerinin üreticilere çeşitli 
kanallardan ulaştırılması sağlanarak tarım sektörüne yönelik fînansal hizmetler 
çeşitlendirilecektir. 

503. TtGEM işletmeleri, özel sektör faaliyetlerinin bulunmadığı veya kısıtlı 
faaliyetlerde bulunduğu alanlara yönlendirilecek ve ihtiyaç fazlası işletmeler özel 
sektöre kullandırılacaktır. 

504. Tarımsal istatistiki verilere dair n i t eü l fe^ nicelik sorunları, söz konusu 
verilere dayalı farklı bilgi toplama ^fvişlem* sistemlerinin AB'de kullanılan 
Bütünleşik İdare ve Kontrol Sistemmybjşraerbir y.3?*31 konsolidasyonu suretiyle 
giderilecektir. Aynca, tarım s e k t ö r ü n * tofroK praş^a#a|inın işlemesini sağlayan ve 
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tanm politikalarının idare ve kontrolüne altyapı oluşturan kadastro bilgilerinin 
tamamlanarak sayısallaştınlması çalışmaları bitirilecektir. 

505. Verimliliğin ve üretici gelirlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla, 
çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması yönünde tarımsal üretim ve 
pazarlama aşamalarında başta ilaç ve gübre ile nitelikli tohumluk kullanımı, 
sulama, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda hijyeni olmak üzere çeşitli konularda eğitim 
ve yayım hizmetleri artırılacaktır. Söz konusu hizmetlerin genç ve kadın çiftçileri de 
kapsayacak şekilde ve yapılan güçlendirilmiş üretici örgütleri tarafından 
yürütülmesine ağırlık verilecektir. 

506. Görece katma değeri yüksek ürünler elde edilen hayvancılık faaliyetlerinde; 
hayvan ıslahına, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye, meraların ıslahının 
ve kullanımının düzenlenmesine, kaliteli yem bitkileri üretiminin artırılmasına ve 
yayım hizmetlerine ağırlık verilerek, AB'ye katılım öncesi rekabet gücünün 
artırılması hedeflenecektir. Sınırlarımızdaki yasal olmayan hayvan hareketleri 
engellenecektir. 

507. Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit 
çalışmalarının yapılarak avcılık üretiminde kaynak kullanım dengesinin 
oluşturulması, son dönemde sağlanan destekler ve artan talebe paralel olarak hızla 
gelişen yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari 
yapının bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesi esas alınacaktır. 

508. Doğal orman ekosistemini; başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli 
faktörlere karşı, etkin şekilde korumak; koruma-kuUanma dengesi, biyolojik 
çeşitlilik, gen kaynaklan, orman sağlığı, odun dışı ürün ve hizmetler ile ekoturizmin 
geliştirilmesi gözetilerek, çok amaçlı ve verimli şekilde yönetilmesi 
amaçlanmaktadır. 

509. öncelikle çölleşme ve toplum sağlığı dikkate alınarak, havza bazında 
endüstriyel ve toprak muhafaza ağaçlandırmalan, rehabilitasyon çalışmalan, kent 
ormancılığı ve tarımsal ormancılık yapılmasıyla arazilerin daha iyi 
değerlendirilmesi, özel ağaçlandırmaların geliştirilmesi ve toplumun bu konularda 
bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

510. Üretici örgütlenmesine ilişkin mevzuat yeniden ele alınarak, üreticilerin 
değişik amaçlara uygun şekillerde; verimliliği ve pazarlamada rekabet gücünü 
artıncı yönde örgütlenmeleri desteklenecektir. 

511. Tanm sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili 
kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır. 

512. Kamunun, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği konularında sunduğu 
hizmetler bütüncül bir çerçevede yürütülecektir. AB müktesebatına uygun şekilde, 
kontrol ve denetim faaliyetlerinde etkinlik artışı ve bu amaçla izleme ve 
müdahalenin tek merkezden gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlar arası 
eşgüdüm sağlanacaktır. 
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7.1.10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Tapısına 
Geçisin Sağlanması 

Sanayi 

513. Ekonominin rekabet gücünü artırmak ve dünya ihracatından daha fazla pay 
almak üzere yüksek katma değerli mal üretiminin artırılması temel amaçtır. 

514. İmalat sanayiinin dışa dönük bir yapı içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen 
temel sektör olması hedeflenmektedir. 

515. Haksız rekabeti önlemek üzere AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları 
hızlandırılacak, mevzuata uygun olmayan malların piyasaya arzının ve dolaşımının 
engellenmesi amacıyla uygunluk değerlendirme ile piyasa gözetim ve denetim 
sistemleri güçlendirilecektir. 

516. Üreticilerin, haksız rekabetin önlenmesine yönelik ticaret politikası 
tedbirlerinden etkin yararlanması amacıyla, ithalatta işlem bazında ve ticari sır 
niteliğinde olmayan detaylı bilgilere hızlı ve kolay erişimi için gerekli altyapı 
kurulacak ve şeffaflık artırılacaktır. 

517. İşletmelerin rekabet gücünü artırmak üzere, belgelendirme sistemi ve kalite 
altyapısı iyileştirilecek ve desteklenecektir. 

518. İmalat sanayiinde sektörel gelişme stratejileri ve öncelik alanlarını 
belirlemek, sektörel izleme ve değerlendirme yapmak üzere kamu ve özel sektörün 
yer aldığı bir danışma mekanizması geliştirilecektir. 

519. Sanayi ve çevre politikalarının uyumu gözetilerek büyümenin 
sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Sanayide, insan sağlığına ve çevre kurallarına 
uygun üretim yapılacak, sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesine önem 
verilecektir. 

520. Geleneksel sektörlerde katma değeri yüksek ürün ve faaliyetlere ağırlık 
verilerek uluslararası rekabete uyum sağlayacak yapıya dönüşüm desteklenecektir. 

521. Tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe ileri teknolojiler içeren ve çok 
fonksiyonlu ürünler geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları özendirilecektir. Bu 
sektörlerde hızlı değişen modanın yalan takibi, modayı etkileme ve moda tasarımına 
bağlı olarak ü rün farklılaştırması yoluyla rekabet gücü sürdürülecektir. 

522. Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi 
sektörlerin tüketime yönelik ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, 
kaliteli tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, ulusal ve uluslararası marka 
oluşturulması desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler 
ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir. 

523. Demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin 
geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları 
desteklenecektir. 

524. Orta ve yüksek teknoloji seviyesindeki otomotiv, beyaz eşya, makina, 
elektronik sektörlerinde Türkiye'rüj^c^înJ^ûr^etim merkezlerinden biri olması 
sağlanacaktır. # * * \ 
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525. Otomotiv sanayiinde, yüksek katma değer yaratan, sürdürülebilir rekabet 
gücü bulunan, öncelikle gelişmiş pazarlara ihracatı hedefleyen ve gelişmiş Ar-Ge 
yeteneğine sahip bir sanayi yapısı oluşturulması öngörülmektedir. 

526. Otomotiv sanayiinde rekabet gücünün sürdürülebilirliği için üretim alanında 
sağlanan yetkinlik devam ettirilecek, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanlarında 
yetkinlik geliştirilecek, ana ve yan sanayi arasında konsept ve tasarım aşamasından 
başlayan bir işbirliği geliştirilecektir. 

527. Makina ve beyaz eşya sanayiinin tasanm, mühendislik ve yenilik yaratma 
yeteneği desteklenecek, kamu alımlarında yerli üreticilerin karşılaştığı, dış 
alımlardan kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi için farkmdahk 
oluşturulacaktır. 

528. Elektronik sanayiinde yüksek katma değer yaratüabilmesini teminen 
elektronik bileşenler alt sektörü geliştirilecektir. Tüketim ve telekomünikasyon 
cihazlarının yüksek rekabet gücünü sürdürmek üzere entegre devre tasarımının 
güçlendirilmesine ve üreticiler arası işbirliğiyle düz panel ekran tesisi yatırımının 
gerçekleştirilmesine önem verilecektir. Sektörde rekabet öncesi Ar-Ge teşvik 
edilecek, laboratuvar kapasitesi ve görüntü teknolojileri konusunda araştırma alt 
yapısı geliştirilecektir. 

529. Elektrikli makinalar sanayiinde mevzuata uygun üretim ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin artırılmasını teminen sektör kuruluşlarının katkısıyla yüksek gerilim 
kısa devre güç laboratuvan kurulacaktır. 

530. Savunma, havacılık, uzay, kimya, malzeme ve bitki genetiği gibi bilgi ve 
teknoloji yoğun alanlar geliştirilecektir. 

531. Havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak bir 
teşkilat kurulacaktır. 

532. Savunma sanayiinde; ihtiyaçları güvenli ve istikrarlı bir biçimde milli 
imkanlarla karşılamak üzere rekabetçi, kendine yeten, esnek, ülke sanayii ile 
bütünleşmiş, ortak üretim-tasarım ve Ar-Ge alanlarında uluslararası işbirliği 
çalışmalarına etkin katılım sağlayan bir yapıda üretimin geliştirilmesi ve bunun için 
gerekli altyapı ile teknolojik ve yönetsel kabiliyetlerin kazanılması temel hedeftir. 

533. Ulusal savunma sanayiini geliştirmek amacıyla, mevcut altyapıdan ve 
teknoloji yeteneğinden azami faydalanan, verimliliği, Ar-GeVe dayalı tedariki, yurt 
içi teknoloji ve kabiliyet edinimini esas alan bir sistem ve mevzuat oluşturulacaktır. 

534. Kimya sanayiinde katma değeri yüksek yeni kimyasalların üretilmesine ve 
ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulmasına önem verilecektir. 

535. Orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ve 
Ar-Ge altyapısına öncelik verilecek, büyük ölçekli yatırım, ortak yatırım ve kapsamlı 
Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 

536. AB Programlarına sanayinin katılımı artırılacaktır. 

537. Exiınbank kaynaklan artırüarakJâjSîşitet, yaîîfcmı mallan üreten sektörlerin 
ihracat proje kredileri olmak üzere krajjiprift vadesi uzatılacaktır. Hedef pazarlar 
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olarak Ortadoğu, Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile AB dışındaki Avrupa 
ülkelerine öncelik verilecektir. Ülke kredileri, Türkiye'den teinin şartına bağlı 
şekilde verilerek, sanayiye talep yaratılacaktır. 

538. AB'nin rekabet gücünü yitirmekte ve diğer ülkelere kaydırma eğiliminde 
olduğu alanlarda işbirliği ve gelişme imkanları değerlendirilecektir. 

539. Yenilenecek İhracat Stratejik Planında orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin 
ihracatının artırılmasına yönelik tedbirler geliştirilecektir. 

540. KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni pazarlara 
açılmalarını sağlamak için, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında eğitim ve 
danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Bu amaçla, İŞGEM ve benzeri yapılanmalar 
yaygınlaştırılacak ve etkinliklerini artırmak üzere gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

541. İşletmelerin ortak Ar-Ge, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerine önem 
verilecektir. İşletmelerin fiziki altyapı ihtiyaçları karşılanacak, ağ oluşturma ve 
kümelenme girişimleri desteklenecektir. İşletmelerin belirlenmiş sanayi bölgelerinde 
kurulması ve mevcutların bu alanlara taşınması özendirilecektir. 

542. Yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte ulusal ve uluslararası düzeyde 
işbirliğine önem verilecek, işletmelerin dünyaya açılmalarını kolaylaştırmak üzere 
yabancı sermaye yatırımları özendirilecektir. 

543. Nitelikli insan gücü yetiştirilecek ve mevcut işletmelerde çalışanların mesleki 
ve teknik niteliklerinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar desteklenecektir. Eğitim 
programlarıyla teknoloji üretimine ve Ar-Geye yatkın işgücü yetiştirilmesi 
sağlanacaktır. 

544. Madencilik sektöründe çevre mevzuatına uyum geliştirilecek, bürokratik yapı 
etkin hale getirilecek, jeotermal ve petrol konusunda yasal düzenleme çalışmaları 
tamamlanacak, firma ve işletme ölçeklerinin büyütülmesi özendirilecek, madencilik 
ürünleri yurtiçinde işlenerek katma değer artınlacak, arama çalışmalarma ve bor 
ürünleri üretiminin geliştirilmesine özel önem verilecektir. 
Hizmetler 

545. Ekonomideki ağırlığı giderek artan ve ekonominin itici gücü olan hizmetler 
alanında rekabet ortamı geliştirilecek, hizmet ihracatı teşvik edilecektir. Hizmet 
ihracı, yatırımların karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmalar ve kredi garanti 
mekanizmaları yoluyla desteklenecektir. 

546. İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması sağlanacaktır. 
Turizm 

547. Turizm sektörü, ülkedeki refah ve gelişmişlik dengesizliklerini azaltıcı 
doğrultuda yönlendirilecek, turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince 
ele alınmamış yörelerde turizm geliştirilerek ekonomik ve sosyal kalkınma 
sağlanacaktır. 

548. Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, 
koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilecektir. 
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549. Sektörde yeni kapasite yaratmanın yanı sıra mevcut ü rünün niteliğinin 
yükseltilmesine ağırlık verilecek, yeni aktörlerin, tanıtım, pazarlama, altyapı, turizm 
eğitimi ve çevre konularında görevleri ile kamunun turizm sektöründeki rolü 
yeniden tanımlanacaktır. 

550. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda 
değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak 
amacıyla varış noktası yönetimine ağırlık verilerek golf, kış, dağ, termal, yat, kongre 
turizmi ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektir. 

551. Türkiye'nin fiyat, hizmet kalitesi ve jeotermal kaynaklar açısından rekabet 
üstünlüğü göz önüne alınarak, sağlık hizmetleri turizmi desteklenecektir. 

552. Mevcut kapasiteleri, karlılık sağlayacak fiyat ve doluluk oranlarında 
dolduracak talep yaraühncaya kadar, turizm teşviklerinde pazarlama alanına, hava 
ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine öncelik verilecektir. 

553. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve 
kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının 
finansmanına katılımı sağlanacaktır. 

554. Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere 
Turizm Sektörü Ana Planı hazırlanacaktır. Turizm eğitimi ve kalitesinde 
standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli 
beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sistemi getirilecektir. 
tnsaat. Mûhendislik-Mimarlık. Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri 

555. İnşaat, mühendislik-mimarhk, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri 
sektöründe yeni teknolojilerin kullanılması, finansman gücünün artırılması ve 
modellerinin çeşitlendirilmesi, nitelikli mesleki ve teknik eğitim sağlanması, mesleki 
yetkinliğin belgelendirilmesi, teknik hizmetlerde sorumluluk-ûcret dengesinin 
kurulması, kalite bilincinin geliştirilmesi, yapı malzeme ve üretim kalitesinin ve 
kamu alımlarında etkinliğin artırılması öncelikli alanlar olacaktır. 

556. Kamu yatırımlarında bağımsız teknik müşavir kullanılması sağlanacak, etkin 
bir yapı denetimi için gerekli sorumluluk sigortası sistemi kurulacaktır. 
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri 

557. Ülkemiz, bilgi teknolojileri sektöründe, yazılım ve hizmetler alanında bölgesel 
bir oyuncu olarak konumlandırüacaktır. Bu kapsamda; 

• Bilgi teknolojileri sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla, iç 
talebin geliştirilmesinin yanı sıra doğrudan yabancı sermaye yatırımları için 
uygun ortam oluşturulacaktır. Bu yolla sektörel bazda teknoloji transferi 
sağlanacak, firmaların uluslararası kalite sertifikasyonlanna sahip olmaları, 
iş yapma yeüdnliklerinin geliştirilmesi ve finansmana erişimin 
kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler hayata geçirilecektir. 

• Rekabet gücü artırılan sektör ihracata yönlendirilecek, ihracatta proje odaklı • 
hizmetlere ve katma değeri yükşrek«-«te}ekomünikasyon, eğitim, sağlık ve 
savunma sanayii gibi sektörlere öjie^yâzikm ürünlerine odaklanılacaktır. 

• Teknoparklarda yazılım faaUyjfoenj^pr^ölge&l ve öncelikli endüstrileri 
destekleyecek şekilde ihtisaslafaıa«Mfı Ypnej ik^pı kumjyaeais&egs^ 
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558. Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat, yazılım sektöründe 
etkin şekilde uygulanacaktır. 
Ticaret Hizmetleri 

559. Ticaret hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla, yük taşımacılığına 
yönelik olarak; toplama ve dağıtım aşamalannda ilgili tüm tarafların bir araya 
geldiği, konteynerlerin depolanması, tasnif edilmesi ve ulaştırma türleri arasında 
aktarımının sağlandığı, bürokratik işlemlerin tek bir mekanda basitleştirilerek 
çözümlendiği, yük başlangıç ve bitiş noktalan olarak tanımlanabilecek lojistik 
merkezler vasıtasıyla kombine taşımacılığa geçilmesi sağlanacaktır. Öncelikle, 
önemli limanlardan başlamak üzere belirli merkezlerde lojistik merkezler 
kurulacaktır. 

560. Toptan ve perakende ticaret hizmetleri sektörüne yönelik yapılacak 
düzenlemelerde; sektörün girdi ve çıktı tarafı göz önüne alınarak tarım ve imalat 
sanayii sektörleri ile tüketiciler üzerindeki etkilerinin çok yönlü analiz edildiği, bir 
yandan kayıt dişiliğin önlenmesinin, verimlilik ve kalitenin artınlmasmın ve hijyenik 
yönden sağlık kurallarına uyumun sağlanmasının, diğer yandan ticaretin küçük 
esnaf ve sanatkar ağırlıklı yapısının, işletmelerin birleştirilmesi gibi ölçek büyütücü 
politikalarla modern bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecektir. 

7.2. İstihdamın Artırılması 

561. İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir 
ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli insan kaynaklarının 
yetiştirilmesi, istihdam imkanlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve işgücü 
piyasasının etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Ekonomik ve sosyal alanda yapılacak 
düzenlemelerde istihdam boyutu gözetilecektir. 

562. Ulusal İstihdam Stratejisinin oluşturulması çalışmalarında, tarım 
sektöründeki çözülme ile bu sektörden gelen işgücünün tarım dışı sektörlere 
kazandırılması konusuna ağırlık verilecektir. İstihdamın artırılmasında önem 
taşıyan girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır. 
7.2.1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 

563. Esneklik ile güvence bir arada değerlendirilerek işgücü piyasasının daha 
esnek ve hareketli bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. 

564. İstihdam üzerindeki yükler, yeni istihdam olanaklarının geliştirilmesini, 
düzgün işlerin çoğaltılmasını ve kayıtdışı istihdamın azaltılmasını özendirecek 
şekilde aktüeryai dengeler de gözetilerek kademeli bir şekilde düşürülecektir. 

565. Ücret-verimlilik İlişkisini güçlendiren, işgücü piyasalarının esnekliğine 
katkıda bulunan ve üretken istihdamı destekleyen esas ücret ağırlıklı bir ücret 
politikası izlenecektir. 

566. işletmelerin ve çalışanların işgücü piyasasındaki değişimi pozitif bir şekilde 
yönetebilme kabiliyetleri artırılacaktır. îslejg»&lerin bu değişime uyum sağlama 
kapasiteleri; iş örgüüerinin modej^&sfîritoıesK ve işletmelerde uyumun 
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desteklenmesi, çalışanlarda ise, yeni koşulların gerektirdiği bilgi ve becerilerin 
kazandırılması yoluyla sağlanacaktır. 

567. Ülkemizdeki mevcut sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilecek, ülke 
düzeyinden işletme düzeyine kadar her aşamada sosyal diyalog kültürü 
yaygınlaştırılacak ve yeni mekanizmalar oluşturulacaktır. 

568. İşgücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, uzun süreli 
işsizler, özürlüler ve eski hükümlüler için fırsat eşitliği sağlanacaktır. Kadınların 
işgücüne ve istihdama katüımlannın artırılması amacıyla çocuk ve diğer bakım 
hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacaktır. Gençlerin işgücü piyasasında deneyim 
kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirilecektir. 

569. İstihdam kurumlarının, küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerin işgücü 
piyasasında meydana getirdiği değişimlere uyum sağlaması amacıyla; yerel 
düzeydeki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak, kapasiteleri geliştirilecek, 
hizmet alanları çeşitlendirilecek ve hizmet sunulan hedef gruplar genişletilecektir. 
Ayrıca merkezi düzeyde alman kararların yerel düzeyde de etkin uygulanabilmesi 
için ilgili kuruluşlarla iletişim güçlendirilecektir. 
7.2.2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması 

570. Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, 
kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejisi 
geliştirilecektir. Bu strateji, kişilerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, 
örgün ve yaygın eğitim imkanlarının artırılmasını, söz konusu eğitim türleri 
arasındaki yatay ve dikey ilişkinin güçlendirilmesini, çıraklık ve halk eğitiminin 
bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel sektör ve STKlann bu alanda 
faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmaları kapsayacaktır. 

571. İşgücü piyasasına ilişkin bilgi sistemleri geliştirilmesi, eğitim ve işgücü 
piyasasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması ve istihdamın ve işgücü 
verimliliğinin artırılması için, yaşam boyu eğitim stratejisi dikkate alınarak 
ekonominin talep ettiği alanlarda insangücü yetiştirilecektir. 

572. İnsangücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hanehalkının 
eğitim, istihdam ve meslek durumlarını içeren gerekli veriler üretilecek, derlenecek 
ve işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılacaktır. 

573. Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, 
yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim, program bütünlüğünü 
esas alan tek bir yapıya dönüştürülecek, mesleki eğitimde, nitelikli işgücünün 
yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. 

574. Mesleki eğitim sistemi, öğrencilere ekip halinde çalışabilme, karar verebilme 
ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi işgücü piyasasının gerektirdiği temel 
becerilere sahip öğrenci yetiştirecektir. 

575. Ekonominin ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim 
faaliyetlerinin kümeleşme ortamı oluşturan OSBlerde ilgili hizmet kurumları ve 
özel sektörle etkili işbirliği içirfçîe yaygınlaşmasını sağlayan mekanizmalar 
güçlendirilecektir. f 3f. A^-.^ ••- >.\ 
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576. İşletmeler ve sivil toplum kuruluşlannın nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik 
faaliyetleri desteklenecektir. 

577. Meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi, belgelendirilmesi, 
belge ve eğitim veren kuruluşların akreditasyonu gibi temel işlevleri içeren Ulusal 
Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı 
bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir. 

7.2.3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 

578. işsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajlı kesimlerin ve tanm 
sektöründen açığa çıkacak işgücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, işgücü 
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programlan uygulanarak 
geliştirilecek ve bu programlara ayrılan kaynaklar artırılacaktır. 

579. îş bulma hizmetlerinin daha fazla kişiye sunulması sağlanacak ve bu 
hizmetlerin kalitesi yükseltilecektir. Aktif işgücü poütikalan, başta girişimcilik ve 
istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile 
işletmelerde eğitim seminerleri olmak üzere işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim 
kurslan - yoluyla yaygınlaştırılacaktır. Aktif işgücü programlan, işgücü piyasası 
ihtiyaç analizleri doğrultusunda düzenlenecektir. 

580. İstihdam yaratmayı amaçlayan mikro ölçekteki projelere mali destek 
sağlanacaktır. 

7.3. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 

581. Beşeri gelişme ve sosyal dayanışma alanlarındaki politikaların temel amacı, 
toplumun tüm kesimlerinin temel kamu hizmetlerinden ve çok boyutlu bir sosyal 
koruma ağından yeterince faydalanmasını sağlayarak, yaşam kalitesini ve refah 
düzeyini yükseltmektir. Temel kamu hizmetlerinin sağlanmasında eğitim ve sağlık; 
sosyal koruma ağının geliştirilmesinde ise kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sağlık ve 
sosyal güvenlik sistemi, etkinliği artırılmış sosyal hizmetler, gelir dağılımının 
iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele, kültürün korunması, 
güçlendirilmesi ve toplumsal diyalogun geliştirilmesi poütikalan temel öncelik 
alanlan olacaktır. 

7.3.1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 

582. Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun 
çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve 
manevi değerleri Özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna 
sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve 
üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, 
bilgi çağı insanı yetiştirilecektir. 

583. Eğitim sistemi, insan kaynaklarının geUştirilmesirıi desteklemek üzere, 
yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla ve bütü/<c,uToIa>ak ele alınacak; sistemin etkinliği, 
erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayahıy^eı^^enSör i lecekt i r . 

/ i^**V v <*• - \ 
f . fff *> > - «o \ 
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584. Okulöncesi eğitimin yaygınlaştmlması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı 
ihtiyacı karşılanacak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, toplumsal farkındalık 
düzeyi yükseltilecek, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılacaktır. 
585. İlköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve kız 
çocuklarına yönelik olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiş 
oranlan yükseltilecektir. 

586. Öğretmen açığı bulunan alanlarda ihtiyacın karşılanması için üniversite 
kontenj arılan artırılacak, öğretmenlerin bölgelere ve yerleşim yerlerine göre dengeli 
dağılımı sağlanacak, özlük haklarında hizmet yaptıklan yerleşim yerleri ve hizmet 
şartlan itibanyla farklılaşmaya gidilebilmesine imkan sağlanacaktır. 
587. Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, 
gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artınlacaktır. 
588. Ortaöğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkan 
veren, etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini içeren esnek bir yapıya 
kavuşturulacaktır. Programlar geniş tabanlı ve modüler esasa göre düzenlenecektir. 
589. Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştıncıhğı esas alan 
müfredat programlan ülke geneline yaygınlaştırılacak, öğrenciler bilimsel 
araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir. 

590. Kalabalık sınıf mevcutlan düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. 
Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak 
kullanım imkanlan geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, 
eğitim yazüımlan öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen müfredatın 
gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır. 
591. Müfredat programlarındaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler dikkate 
alınarak öğretmen yeterlilikleri sürekli olarak geliştirilecek, gereken yeterliliklerin 
kazandırüabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemler 
uygulanacaktır. 

592. Yeni kurulan üniversiteler başta olmak üzere, öğretim üyesi ihtiyacını 
karşılamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi yetiştirme programlarına 
devam edilecektir. 
593. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan insangücünün 
yetiştirilebilmesi için yabancı dil öğretimi etkinleştirilecek, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin derslerde kullanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır. 

594. Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme 
dahil, yaygın eğitim imkanlan geliştirilecek, eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin açık 
öğretim fırsatlarından yararlanmalan teşvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek 
edindirme faaliyetleri artırılacaktır. 
595. özel eğitim gerektiren öğrencjförin eğitimiİMİe kaynaştırma yöntemine öncelik 
verilecek ve mevcut okulların fizikraa^uttarj^uygjurfahale getirilecektir. 
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596. Yükseköğretim kurumlarında finansman kaynakları geliştirilecek ve 
çeşitlendirilecek; öğrenci katkı paylannın, mali gücü olmayan başanlı öğrencilere 
burs ve kredi sağlanması şartıyla yükseköğretimin fınansmanındaki payının 
artınlmasma yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

597. Eğitime aynlan özel kaynaklar eğitimde fırsat eşitliğine imkan sağlayacak 
şekilde yönlendirilecektir. Bütün eğitim kademelerinde özel sektörün payı 
artırılacak, kamu kaynaklannın en fazla ihtiyaç duyan kesimlere yönlendirilmesi 
sağlanacaktır. Etkin bir kalite değerlendirme ve denetim sistemi kurulması 
koşuluyla özel yükseköğretim kurumlarının açılabilmesine imkan sağlanacaktır. 

598. Eğitim sisteminin etkinliğinin artırılması, eğitime aynlan kaynakların daha 
verimli kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik 
yüklerin hafifletilmesi amacıyla eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacaktır. 
Yükseköğretime giriş sistemi; öğrencileri programlar hakkında yeterli düzeyde 
bilgilendiren, ilgi ve yeteneklerini ortaöğretim boyunca çok yönlü bir süreçle 
değerlendiren, okul başansına dayalı ve müfredat programlanyla daha uyumlu bir 
yapıya kavuşturulacaktır. 

599. Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinin özel okullara 
dönüştürülmesine yönelik teşvikler sağlanacaktır. 

600. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında hizmet esasına dayalı bir 
yapılanmaya gidilecek, kurumsal kapasite güçlendirilecek, taşra teşkilatlanna ve 
eğitim kurumlarına yetki ve sorumluluk devredilmesi sağlanacaktır. 

601. Yükseköğretim Kurulu, standart belirleme, koordinasyon ve planlamadan 
sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Yükseköğretim kurumlarının, 
şeffaflık, hesap verebüirlik ilkeleri doğrultusunda idari ve mali özerkliğe sahip 
olmalan ve yerel özelliklere uygun şekilde uzmanlaşmalan sağlanarak, sistemin 
rekabetçi bir yapıya kavuşması desteklenecektir. 

602. Kaliteli eğitim imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarında 
kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standarttan belirlenerek yaygınlaştırılacak, 
eğitim kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans 
ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir. 
7.3.2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi 

603. Sağlık hizmetlerine erişim olanaklarının iyileştirilmesi için altyapı ve sağlık 
personeli ihtiyacı karşılanacak ve ülke genelindeki dağılımlan dengelenecektir. 
Erişimi kolaylaştıracak genel sağlık sigortası sistemi hayata geçirilecektir. 

604. Sağlık personeli açığının giderilmesi için eğitim programlarının kontenjanlan 
artırılacaktır. Sağlık eğitiminin kalitesi, öğrencilerin temel sağlık hizmetlerine 
yönelik becerilerini artıracak şekilde geliştirilecek, ülke gereksinimlerine ve 
uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturulacaktır. Aynca, sağlık 
çalışanlarının niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler artırılacaktır. 

605. Hasta odaklı bir sağlık sistemi oluşturulacak, tıptaki kötü uygulamalan 
önlemeye yönelik hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Aynca, vatandaşların ve sağlık 
personelinin hasta haklan konusunda^D^nçle'ndirilmesi sağlanacak ve sağlık 
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kuruluşlannda hasta haklarına ilişkin birimler kurularak uygulamalar 
yaygınlaştırılacaktır. 

606. Başta birinci basamak hizmetleri olmak üzere sağlık hizmetlerinin kalitesi 
altyapı ve personelin niteliğinin geliştirilmesi ile artırılacaktır. 2008 yılı sonu 
itibarıyla aile hekimliği hizmet modeli tüm illere yaygınlaştırılacaktır. 

607. Daha verimli işletilmelerinin sağlanması ve hizmet kalitelerinin artırılması 
amacıyla, hastaneler idari ve mali açıdan kademeli olarak özerkleştirilecektir. 

608. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hizmet sunumuna ve personele ilişkin 
ulusal standartlar belirlenecek, sağlık birimlerinin akreditasyonu için gerekli sistem 
oluşturulacaktır. 

609. Sağlık Bakanlığının planlayın, düzenleyici ve denetleyici rolü 
güçlendirilecektir. 

610. özel sektörün sağlık alanında yapacağı yatırımlar teşvik edilecektir. 

611. önleme tedaviden önce gelir ilkesine uyarak kaynakların tahsisinde, başta 
bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenebilir hastalıklar, gıda, 
tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik 
verilecektir. 

612. Sevk zincirinin etkin işletilmesi ve bilgi sistemlerinin yaygın olarak 
kullanılması ile hastanelerde hizmet verilmesi kolaylaştırılacak ve sağlık 
harcamalarının kontrolü sağlanacaktır. 

613. îlacın akılcı kullanımının sağlanması için sağlık personelinin ve halkın 
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesini, kullanımını ve 
bunlara yönelik harcamaların etkinliğini kontrol edecek mekanizmalar 
oluşturulacaktır. 

614. Koruyucu sağlık alanında çalışan personelin sayısı ve niteliği artırılacak, 
gerekli altyapı ihtiyacı karşılanacak ve halkın koruyucu sağlık hizmetleri ile sağlıklı 
yaşam biçimleri hakkında bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 

615. Uluslararası kriterlere uygun sağlık veri tabanı oluşturulacaktır. 
7.3.3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla 

Mücadele 

616. Yoksulluk ve gelir dağılımındaki dengesizlik, sürdürülebilir büyüme ve 
istihdam, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı politikalarıyla kalıcı bir şekilde 
azaltılacaktır. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski taşıyan birey ve grupların 
ekonomik ve sosyal hayatta yer almaları sağlanacak ve yaşam kaliteleri 
yükseltilecektir. 

617. Transfer politikaları, gelirin yoksullar lehine yeniden dağıtımının sağlanması 
yoluyla etkili hale getirilecektir. Bu kapsamda, sosyal güvenlik sisteminin, sosyal 
risklere karşı toplumun her kesirjMne^aĞKSjıce sağlayarak gelir dağılımını iyileştirici 
bir etkiye sahip olması sağlanacakÖ& (^ ^ \ -
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618. Yoksulluğun azaltılmasına yönelik hizmetler, yoksulluk kültürünün 
oluşmasını önleyici ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte 
olacaktır. 

619. Kayıtdışı çalışan yoksulların, sosyal güvenlik kapsamına alınması ve düzgün 
işlerde çalışması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

620. Yoksul kesimlere yönelik ekonomik faaliyetler çeşitlendirilecek şekilde gelir 
getirici projeler desteklenecektir, özellikle, kırsal kesimde ve az gelişmiş bölgelerde 
girişimcilik teşvik edilecektir. 

621. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime 
yönelik mesleki eğitim imkanları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. 

622. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, bu konudaki toplumsal bilinç 
artırılacaktır. 

623. özellikle kırsal kesimdeki kız çocuklarının, özürlülerin ve düşük gelirli 
ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması desteklenerek bu 
kesimlerin eğitime erişimleri kolaylaştırılacaktır. Aynca, çocuk işçiliğini önleyecek 
tedbirler alınacak ve etkili bir şekilde uygulanacaktır. 

624. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için ideal ortam olan aileye yönelik eğitici 
programlar yaygınlaştırılacaktır. 

625. Yaşlılara yönelik olarak evde bakım hizmeti desteklenecek, kurumsal bakım 
konusunda ise huzurevlerinin sayısı ve kalitesi artırılacaktır. 

626. özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik, 
sosyal ve fiziki çevre şartlan iyileştirilecek, özel eğitim imkanları ve çalışma 
ortamının özel olarak düzenlendiği korumak işyerleri geliştirilecektir. 

627. Tarımdaki yapısal değişim sonucu kente göç eden vasıfsız ve yoksul 
insanların işsizlik riskini azaltmak için aktif istihdam politikaları geliştirilecektir. 

628. Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların 
uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, 
merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 
tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 
7.3.4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 
629. Sosyal güvenlik sistemi; nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen 
ihtiyaçlarını karşdayabüen, mali sürdürülebilirliği olan ve kaliteli hizmet sunan bir 
yapıya kavuşturulacaktır. 

630. Sosyal sigorta sistemi, çalışan nüfusun tümünü kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılacak ve kayıtdışı istihdam önlenecektir. 

631. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği aktüeryal dengeler 
gözetilerek sağlanacaktır. Sosyal sigorta sisteminin bilgi işlem altyapısında tam 
otomasyona geçilerek, hak kaybını ve mükerrer yararlanmayı önleyen etkili, 
erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet^jfoarıT»u/apı oluşturulacaktır. 
632. Sosyal güvenlik prograr|Ba<fcıjH~veximl]\ve uyumlu yürütülmesi amacıyla 
kuruluşlar arasında, iletişim ve 
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633. Sosyal hizmet ve yardımlar sisteminde eşitlik, sosyal adalet, etkinlik ve 
etkililik ilkeleri esas olacaktır. Sistemden yararlanacak kişilerin belirlenmesi 
amacıyla ortak bir veri tabanı oluşturularak, nesnel ölçütlerle işleyen bir tespit 
mekanizması kurulacaktır. 

634. Sosyal hizmet ve yardımlar alanında nitelikli personel eksikliği giderilecek ve 
mevcut personelin niteliği artırılacaktır. 

635. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar 
alanındaki faaliyetleri desteklenecektir. 
7.3.5. Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun 

Güçlendirilmesi 

636. Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, 
geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kültürel politikaların temelini 
oluşturacaktır. 

637. Kültürümüzün özgün yapısını ve zenginliğini kaybetmeden gelişime açık 
olması ve evrensel kültür birikimine katkıda bulunması sağlanacaktır. Kültür 
mirasımızın envanterinin çıkarılmasına, bu mirasın korunmasına ve 
restorasyonuna yönelik çalışmalar planlı bir şekilde sürdürülecek; bu mirasın 
korunması için yaygın eğitim yoluyla kamuoyu bilmcinin artırılması sağlanacaktır. 

638. Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve 
kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STKlann etkin 
katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimi 
sağlanacaktır. 

639. Görsel, işitsel ve sahne sanatlarının gelişimi ve desteklenmesi için uygun 
ortamlar hazırlanacaktır. 

640. Kültür turizminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları bağlamında, 
otantik özellikleriyle korunarak turizme açılan yöresel örneklerin çoğaltılması 
desteklenecektir. 

641 . Başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere, maddi kültür ürünlerimiz ihraç 
ürünlerine dönüştürülecektir. 

642. Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür 
sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payı artırılacaktır. 

643. öncelikle bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşlarında Türkçe'nin doğru ve 
etkin kullanımına önem verilecektir. 

644. Kültürel kimüğimizin özgün yapısını korumak, geliştirmek ve tanıtmak için 
etkin politikalar üretmek ve ilgili kurumlar arasında gerekli eşgüdümü sağlamak 
amacıyla ilgili bakanlığın görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenecektir. 

645. Yoğun göç ve çarpık kentleşme neticesinde ortaya çıkan sosyo-kültürel uyum 
sorunlarını azaltıcı önlemler alınacaktır. 

646. Toplumsal bütünleşme ve^ t tyan ışmanm artırılması amacıyla hoşgörü, 
toplumsal diyalog ve ortaklık kü]rcr1nu*2eliştiridi politikalara öncelik verilecektir. 
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647. Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, 
özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını 
artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarım sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

648. Kamu politikalarının oluşturulmasında demokratik katılımı, saydamlığı 
sağlamak ve toplumsal diyalogu geliştirmek için STKlann karar alma süreçlerine 
katkılarını sağlayacak mekanizmalara yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

649. ESK'nın daha etkin ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulmasına yönelik 
önlemler alınacaktır. 

7.4. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 

650. Bölgesel gelişme politikaları, bir taraftan bölgelerin verimliliğini yükseltmek 
suretiyle ulusal kalkınmaya, rekabet gücüne ve istihdama katkıyı artırırken, diğer 
taraftan da bölgeler ve kır-kent arası gelişmişlik farklılıklarını azaltma temel 
amacına hizmet edecektir. 

651. Bu kapsamda; merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale 
getirilmesine, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının 
oluşturulmasına, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılmasına ve kırsal 
kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir. 
7.4.1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi 

652. Planlama hiyerarşisinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerindeki planlama 
araçları ve standartları belirlenecek, planların birbiriyle uyumu sağlanacaktır. 
Fiziksel planlar da dahil olmak üzere, yerindenlik ilkesi esas alınarak, planların 
yönetimi ve denetimi için bütüncül bir sistem oluşturulacaktır. 

653. Bölgesel gelişme açısından ulusal düzeyde eşgüdümü sağlamak ve 
hazırlanacak alt ölçekli plan ve stratejilere genel bir çerçeve oluşturmak üzere 
ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi hazırlanacaktır. 

654. Yerel ve merkezi kuruluşlar arasında bölgesel gelişme ve yerel kalkınmayla 
ilgili görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanacak, etkin bir eşgüdüm ve denetim 
mekanizması oluşturulacaktır. 

655. Oluşturulan politikalara uygun kaynak tahsisi ve uygulama aşamalarında 
merkezi kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliği güçlendirilecek, kurumların ve 
aktörlerin programlama, proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme 
kapasiteleri artırılacaktır. 

656. Bölgesel gelişme planlan; yerel dinamikleri ve içsel potansiyelleri harekete 
geçirmeye yönelik strateji ve öncelikleri belirleyen esnek, dinamik, katılımcı ve 
uygulanabilir nitelikte hazırlanacaktır. Kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde tüm 
bölgelerin gelişme stratejileri ve planlan tamamlanacak ve yeterli finansmanla 
desteklenecektir. 

657. Bölgelerde iş fırsatlarının ve yaşamjgaütesinin artırılmasına, ulaşılabilirlik ile 
bölge içi ve bölgeler arası e tküeş imw^Xş0ü5fçş ine yönelik olarak, kamu yatırım 
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uygulamalarında ve hizmet arzında mekansal önceliklendirme ve odaklanma 
sağlanacaktır. 

658. Başta az gelişmiş bölgelerde olmak üzere, büyüme ve çevrelerine hizmet 
verme potansiyeli yüksek merkezler belirlenerek; öncelikle bu merkezlerin 
ulaşılabilirliği iyileştirilecek, fiziki ve sosyal altyapısı güçlendirilecektir. 

659. Yoğun göç baskısı altında olan kentlerin göçten kaynaklanan temel sorunları 
tespit edilerek en çok etkilenen alanlarda sosyal uyuma yönelik çalışmalarla birlikte 
fiziki ve sosyal altyapı iyileştirilecektir. 

660. Bütüncül bir gelişme stratejisi çerçevesinde, ülkemizdeki metropolleri 
küresel rekabette öne çıkaracak iş ve yaşam ortamının sağlanması desteklenecektir. 

661. Kamunun yerel ve bölgesel kalkınmaya ilişkin destek politikaları, bölgesel 
gelişme düzey ve potansiyelleri dikkate alınarak gözden geçirilecektir. 

662. Bölgelerde yatırım ortamı iyileştirilecek, girişimciler için finansman 
olanakları artırılacak ve çeşitlendirilecektir. Girişim sermayesi, mikro-kredi 
uygulamaları ve girdi maliyetlendirmesi gibi, yatırım, üretim ve istihdamı özendirici 
yeni araçlar geliştirilecektir. 

663. Bölgelerde; yenilikçi, rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma değer 
yaratabilen öncü sektörler seçilecek ve desteklenecektir. Bölgesel ve sektörel 
önceliklere dayalı, daha seçici ve mekansal odaklı devlet yardımları sistemi ile 
uygulamanın izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalar 
olu şturulacaktır. 
7.4.2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması 

664. özellikle az gelişmiş bölgelerde yerel düzeyde uzmanlaşmayı destekleyecek 
şekilde beşeri kaynaklar ve sosyal sermaye geliştirilecek; bölgesel potansiyelleri ve 
işgücü piyasası özelliklerini dikkate alan işgücü eğitim programları uygulanacaktır. 

665. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayışı içinde; kamu 
kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STKlann işbirliğiyle girişimciliği 
geliştirmeye yönelik özel eğitim programlan desteklenecektir. 

666. Üniversitelerin toplumla ve iş dünyasıyla tam bir etkileşim içinde yerel 
uzmanlaşma alanlarına yönelik eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinde 
yoğunlaşması sağlanacaktır. Bu çerçevede, üniversite-sanayi işbirliğine ve yerel 
uzmanlaşmaya dayalı üretimi desteklemek üzere uygun bölgelerde sektörel organize 
sanayi bölgeleri uygulaması yapılacaktır. 

667. Yöresel marka yaratmaya yönelik olarak, özgün tarihi ve doğal miraslar 
korunup geliştirilerek ekonomik değere dönüştürülecektir. Bölgelerin iş ve yatırım 
imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir şekilde tanıtımı sağlanarak 
sermaye girişi hızlandırılacaktır. 

668. Bölgeler arası yakınsama ve rekabet amaçları bakımından farklılaştınlmış 
KOBİ politikaları uygulamaya geçirüecekjtifeBjı kapsamda; ihtiyaç duyulan nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesine, finansmimftayn.aİdannın genişletilmesi ve araçlarının 
çeşitlendirilmesine, pazara ve tek^oIcŞiyç^rişiınih kolaylaştırılmasına özel önem 
verilecektir. I 2 / 7 / V * r . î 
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669. Sürükleyici sektörler liderliğinde ve güçlendirilmiş sosyal ağ yapısı içinde 
kümelenmelerin desteklenmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede; yerel kümelenme 
alanlarını destekleyici, kümedeki aktörler arasında işbirliğini artırıcı ve kümenin 
dünya piyasaları ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik mekanizmaların oluşumu 
özendirilecektir. 

670. öncelikle gelişme potansiyeli yüksek merkezlerde; yenilikler ve yeni 
teknolojilerle ilgili bilgilere erişim kolaylaştırılacak, teknoloji değişim ve transfer 
sistemleri geliştirilecek, etkin bir bölgesel Ar-Ge altyapısı kurulacaktır. Ticari 
nitelikli bölgesel yenilik altyapısı kurulmasına yönelik olarak teknoparklar, yenilik 
aktarım merkezleri ve işletme kuluçkaları gibi araçlar ve girişimler desteklenecektir. 
7.4.3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması 

671. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STKlar arasındaki işbirliği ve 
ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi 
özendirilecektir. 

672. Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte 
teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan 
kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme 
konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. 

673. Bölgesel gelişme ve yerel kalkınma uygulamalarında yerindenlik esas 
aknacak.katılımcılık geliştirilecek, kalkınmaya ilişkin kilit paydaşlar arasında 
ortaklık kültürü oluşturularak uygulamaya yönelik sinerjinin, sahiplenmenin ve 
farkmdalığın artırılması sağlanacaktır. Öncelikle az gelişmiş bölgelerden başlamak 
üzere sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı 
sağlamaları özendirilecektir. 

7AA. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması 

674. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda, Kırsal Kalkınma Planı 
hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 

675. Kırsal kesimin örgütlenme kapasitesi geliştirilecek ve üretici örgütlenmeleri 
güçlendirilecektir. Farklı üretici örgütlenmelerinin işlevleri AB tarım piyasaları ile 
bütünleşme çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. Üretici örgütlenmelerine 
sağlanan destekler etkinleştirilecektir. 

676. Sulama altyapısının işletme ve yönetiminin katılımcı mekanizmalarla 
gerçekleştirilmesi sağlanacak, toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir 
kullanımı için üreticilere yönelik programlar uygulamaya konulacaktır. 

677. Kırsal alanda, e-ticaret de kullanılarak, tarım, orman ve gıda ürünlerinin 
tanıtım ve pazarlanması, turizm ve rekreasyon, el sanatları, tanma dayalı sanayi ve 
diğer alternatif üretim faaliyetleri geliştirilecektir. 

678. Kırsal alanda tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetlere yönelik insan 
kaynaklan geliştirilecektir. ^^.«ırt n ^ 

679. Kırsal kesimde kalkınmanı^ l^rapHinLmasında ilçe merkezleri ve belde 
belediyeleri ile diğer gelişme ve çevJesmaflKffiiîjpt surima kapasitesi bulunan merkezi 
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yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı 
sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. 
680. Kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı 
ihtiyaçtan karşılanacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik proje ve destekler 
ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere öncelik 
verilecektir. 

681. Kırsal yerleşim planlamasının esas ve kriterleri, kırsal alamn özelliklerine ve 
kırsal toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenecek, plan yapımında gelişmekte olan 
merkezi yerleşim birimlerine, turizm bölgelerine, koruma alanlarına ve afet riski 
yüksek yörelere öncelik verilecektir. 

682. Yerel düzeyde aktörler arası işbirliğini geliştiren, yerel ihtiyaçlara duyarlı 
kalkınma girişimlerini tabandan tavana yaklaşımla güçlendiren, katılımı ve maliyet 
paylaşımını esas alan projeler, öncelikle pilot düzeyde uygulamaya konularak, iyi 
uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır. 
683. Kırsal kesimin kaynak ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak uygun 
finansman araçları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 
684. Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal 
katlanma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal 
kapasiteleri güçlendirilecektir. 

685. AB kırsal kalkınma politikalarına uyum için gerekli kurumsal çerçeve 
oluşturularak, kırsal kalkınma fonlarının yönetimine ve etkin kullanımına ilişkin 
idari kapasite geliştirilecektir. 

7.5. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Arttrılmast 
686. Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artıruması amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler 
giderilecek, kurum ve kuruluşların politika oluşturma, maliyetlendirme ve 
uygulama kapasiteleri artırılacak, insan kaynakları geliştirilecek, kamu 
hizmetierinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin 
şekilde faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması 
sağlanacaktır. 
7.5.1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi 
687. Kamu yönetim sistemi iyi yönetişim yaklaşımı çerçevesinde yeniden 
yapılandırılacaktır. Merkezi yönetim bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının 
teşkilat kanunları görev ve yetki çatışmalarım önleyecek şekilde yeniden 
düzenlenecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevlerini yerine 
getirebilmeleri için görev ve yetkileri ile teşkilat yapılan arasında uyum 
sağlanacaktır. 
688. Kamu kurum ve kuruluşlarmjsa^^em^ye eylemlerinde uyacaklan usul ve 
esaslan içeren yasal düzenleme ge^çelfleştirilecektir. 
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689. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel 
Yönetimler özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, 
yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan 
güçlendirecek önlemler alınacaktır. 

690. Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere 
uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edilecektir. 
691. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet 
standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından 
yapılacaktır. 
7.5.2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 
692. Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş değişim yönetimi 
yaklaşımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır. 

693. Kamu yönetiminde politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin 
artırılmasına yönelik reformlar arasında uyumun güçlendirilmesi amacıyla, 
reformun yönetimi konusunda ortak akıl ve vizyon geliştirilecek ve geçiş dönemi 
planlanacaktır. Politika oluşturulması ve uygulanmasında plan hiyerarşisi 
gereğince, temel referans noktası olarak üst politika metinlerinin işlevselliği 
artırılacaktır. Kalkınma planı, ulusal, bölgesel ve sektörel plan, program ve 
stratejiler arasında uyum ve ilişki güçlendirilecek; kamu idarelerinin stratejik 
planlan ile üst politika metinleri arasında etkileşim ve bağlantı sağlanacaktır. 

694. Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının 
orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç 
odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin 
arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme 
sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu 
idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç 
kuruluş bazında takvimlendirilecektir. 

695. Politika oluşturma sürecinin rasyonelleştirilmesini ve politikaların veriye ve 
bilgiye dayandırılmasını teminen nitel ve nicel veri yönetimi geliştirilecektir. Gerek 
politika oluşturma gerekse maliyetlendirme süreçlerinde sayısal, kurgusal ve 
analitik yöntemlerden yararlanılacaktır. 

696. Kamu idarelerinin uygulayacakları politikaların maliyeti, etkilediği kesimler 
ve fırsat maliyeti göz önüne alınarak, bütçenin, uygulanacak politikaların maliyetini 
ve kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması 
sağlanacaktır. Kamu kaynakları performans programlarına uygun olarak tahsis 
edilecektir. Kamu idarelerinde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde 
ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. 

697. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak 
stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni 
yapıya uyarlanmasına dönük programla^SÜ^ŞSteecektir. 
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7.5.3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

698. Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasında dengesiz 
dağılımı önlenecek, bu amaçla norm kadro uygulamasına işlerlik kazandırılarak 
gerekli sayı ve nitelikte personel istihdamı sağlanacaktır. 

699. Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye 
ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynaklan 
planlaması yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak programlar ile çalışanlar 
sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini 
verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır. 

700. Personel değerlendirme sistemi gözden geçirilecek, personel performansını 
objektif ve saydam biçimde ölçmeyi sağlayacak standartlar, görevlerin özellikleri de 
dikkate alınarak geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

701. Kamu personelinin uymaları gereken mesleki etik kurallarını ayrıntılı olarak 
gösteren yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

702. Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği 
geliştirilecektir. 

703. Uzman kamu personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami seviyede 
faydalanılarak etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, farklı kurum ve 
kuruluşlarda görevlendirilmelerine imkan tanıyacak esnek çalışma modelleri 
benimsenecek, ilga! mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. 
7.5.4. e-Devtet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 

704. Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst 
düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı 
platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır. 

705. e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak 
kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve 
birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği 
kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut 
kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek 
ve güçlendirilecektir. 

706. Kamu hizmet sunumunda temel bilgi altyapılarının oluşturulması 
sağlanacak; bu kapsamda gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiler için de tek 
numaraya dayalı bilgi sistemi ile adres ve gayrimenkul bilgi sistemleri 
geliştirilecektir. Gerçek ve tüzel kişilere ait temel bilgilerin ortakj/grj. f a n l a r ı n d a n , 
belirli yetki ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşları arasında 
elektronik ortamda etkin paylaşımı sağlanacaktır. e-Devlet hizmetlerinin 
gerektirdiği kurumlar arası bilgi paylaşımında, kişisel bilgilerin mahremiyeti 
ilkesinin gözetilmesi esas olacaktır. 

707. Kullanımı yoğun ve getirişi M<!ffee£hlphetlere ilişkin e-devlet yatırımlarına 
öncelik verilecektir. Kamu bi ly #kj»otpjileri ^yatırımlarında belirlenen ortak 
standartlar ve bu teknolojilerin^ /ppgi ^âyîa&ımında sağladığı olanaklarla 
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gerçekleştirilecek ortak hizmet sunumuyla mükerrer yatırımlar önlenecek ve kamu 
kaynaklannın etkin kullanımı sağlanacaktır. Kimlik belirleme, elektronik ödeme ve 
benzeri ortak işlemler tek kapıdan yürütülerek, hizmetlere erişim kolaylaşacak ve iş 
süreçleri hızlanacaktır. 
708. Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacak güvenli 
kamu ağı oluşturulacak ve olağanüstü durum merkezi kurulacaktır. 
709. Kamuda e-imza kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

710. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, 
bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu 
hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı 
için ortam sağlanacaktır. 

711. AB'nin elektronik kamu hizmetleri sunumunun geliştirilmesine ilişkin 
program ve girişimleri yakından izlenecek, belirlenen hedeflere uyum için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 
7.5.S. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi 
712. Yargılamanın işleyişinde ve temel unsurlarında hizmet kalitesini artırıcı 
çabalar sürdürülecek; hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti gerekleri çerçevesinde, 
yargılama sürecinin hızh, adil, güvenli ve isabetli şekilde işlemesini sağlayacak 
hukuksal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. 
713. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla uygun 
hukuksal ortam sağlanacaktır. 

714. Uyuşmazlıkların hızlı, basit, az giderle ve etkin bir biçimde çözülmesini 
sağlamak ve bunun sonucu olarak yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla 
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının hukuk sistemimizde etkin bir biçimde yer 
alması sağlanacaktır. 

715. Yargı mensuplarının uyması gereken meslek ahlakı kurallarını içeren yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

716. Hukuk eğitimi ve öğretiminin, öğrencilere metodolojik ve analitik düşünme 
yeteneğini kazandıracak biçimde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. 
717. Mağdur haklarını çağdaş ölçütler çerçevesinde koruyacak düzenlemeler 
yapılacak, adli yardım hizmetlerinin yeterli bir seviyeye çıkartılması sağlanacaktır. 
718. Ceza infaz sistemi ve kurumlarının uluslararası standartlara kavuşturulması 
sağlanacaktır. 
719. İdari yargılama usulünde uygulanacak kurallar idari yargının işleyişine 
uygun hale getirilecektir. 
720. Yargılama sürecini hızlandırmak amacıyla hakim ve yardımcı adalet 
personeli sayısı artırılacaktır, fs,'- • « 
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721. Adli süreç, hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve adli kurumlar ile diğer 
kamu kurumlan arasında bilgi paylaşımı yoluyla hızlandırılarak adalet 
hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanılması sağlanacaktır. 

722. İhtiyaç bulunan alanlarda yeni ihtisas mahkemelerinin kurulması yönünde 
gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
7.5.6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 

723. Birey memnuniyetini esas alan, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas 
dengeyi gözeten, toplumun desteğine sahip bir asayiş hizmeti sunumu için gerekli 
yasal ve kurumsal altyapı oluşturulacaktır. 

724. Etkili bir asayiş hizmeti sunumu amacıyla koruyucu ve önleyici bir kolluk 
hizmeti esas alınacak ve ilgili birimler arası koordinasyonun temini ve ortak veri 
tabanının oluşturulması için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

725. Delilden sanığa ulaşılması yaklaşımı çerçevesinde ihtiyaç duyulacak kriminal 
altyapı ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. 

726. Entegre Sınır Yönetimi konusunda hazırlanan Ulusal Eylem Planı 
çerçevesinde profesyonel bir sınır muhafaza teşkilatının kurulması yönündeki 
hukuki ve kurumsal altyapı çalışmaları sürdürülecektir. 

727. Yasadışı göç ve iltica hareketleriyle etkili bir mücadele amacıyla müstakil bir 
Göç ve İltica Teşkilatı kurulacak ve sınırlarda barınma ve geri gönderme 
merkezlerinin yapılması ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. 

728. Terör ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda, terörün ulusal boyutu 
kadar uluslararası boyutunu da dikkate alan yasal ve kurumsal düzenlemeler 
hayata geçirilecektir. 

729. Ulusal Uyuşturucu Stratejisi AB müktesebatına uygun olarak 
güncelleştirilecek ve bu konuda görev yapmakta olan polis, jandarma, sahil 
güvenlik ve gümrük muhafaza teşkilatlan arasında etkili bir koordinasyon 
sağlanacaktır. 

8. Uygulama, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon 

730. Planın başansı; uygulamada rol alan kuruluşlann plan ana gelişme 
eksenlerini ve önceliklerini tam olarak özümsemesine, çalışmalannda temel 
referans olarak almasına ve uygulamalann, Plan bütünlüğü içerisinde ve birbiriyle 
uyumlu olarak merkezi ve yerel düzeyde sıkı bir işbirliği ve koordinasyon içinde 
olmasma bağlıdır. Bu nedenle, kurulacak koordinasyon ilişkilerinin Planda 
belirlenen gelişme eksenleri ve stratejik amaçlara uygun olarak 
kurumsallaştırılması ve geliştirilmesi uygulamanın başansında temel belirleyici 
faktörlerden birisi olacaktır. 

731. Orta Vadeli Programlar bu eksenleri ve öncelikleri esas alarak ve bunlan 
destekler mahiyette hazırlanacak, kamu kuruluşlarının yapacağı yatınmlann, 
kurumsal ve hukuki düzenlemelerin Planın hangi gelişme eksenine ve önceliğine 
hizmet edeceği net bir biçimde ortaya konulacak ve bunların ödenek tahsislerine de 
temel teşkil etmesi sağlanacaktır. 
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732. Planın etkili bir şekilde uygulanması amacıyla, Plan uygulamalarını koordine 
edecek ve gelişmeleri yakından takip ederek gereken önlemlerin zamanında 
alınmasına imkan tanıyacak bir koordinasyon ve izleme sistemi oluşturulacaktır. 

733. Plan uygulamalarının koordinasyonunu, izlenmesini ve değerlendirilmesini 
sağlayacak bu sistemle; bir yandan Plan'da yer alan amaç, politika ve hedeflerin 
uygulamada göz önünde bulundurulması ve kuruluşlarla birlikte gerekli 
yönlendirmelerin zamanında yapılması sağlanacak, diğer yandan da izleme ve 
değerlendirme faaliyetlerimizin AB normlanyla uyumlaştırılması yönünde önemli bir 
adım atılmış olacaktır. Oluşturulacak bu sistemde kamuoyunu gelişmeler hakkında 
yakından bilgilendirmek üzere yayınlanacak raporlarla şeffaflık sağlanacaktır. 

734. Dokuzuncu Planın uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
bir Plan İzleme ve Yönlendirme Komitesi oluşturulacaktır. Bu Komite, DPT 
Müsteşarı başkanlığında ilgili Bakanlıkların üst düzey yöneticilerinden oluşacaktır. 
Sekreterya hizmetleri DPT Müsteşarlığı tarafından yürütülecek olan bu Komite, 
programlama ve bütçeleme çalışmalarıyla da uyumlu olarak yılda en az bir defa 
toplanacaktır. 

735. Bu komite; Plan uygulamalarını değerlendirmek, hedeflere ilişkin gelişmeleri 
izlemek, programlama ve bütçeleme çalışmalarına yön vermek ve Yıllık Plan İlerleme 
Raporlarını hazırlayarak Bakanlar Kuruluna sunmakla ve üç yıllık dönemler 
itibariyle Plan Değerlendirme Raporlarını hazırlamakla sorumlu olacaktır. 

736. DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda, kurumlar arasında düzenli bilgi akışını 
sağlayacak güvenilir bir iletişim altyapısı kurulacaktır. Bu kapsamda, iletişim 
altyapısının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanmasında her kurum ve kuruluşun 
gereken hassasiyeti göstermesi esastır. 

737. Sistemdeki iletişimin en önemli unsurunu oluşturan raporlamaların; 
belirlenen standartlarda, eksiksiz, doğru bilgilerle ve zamanında yapılması her 
kurumun öncelikli işi olacaktır. ^pt****^ 

738. Plan İzleme ve Yönlendinpe^Vöniteesinin çalışma usul ve esasları, 
kuruluşların ve Komitenin r a p ^ l a m a ^ ^ ^ ^ 3 ^ ? 1 1 1 ' izleme ve değerlendirme 
çalışmalarının Orta Vadeli Program ve diğer programlama çalışmalarıyla ilişkileri, 
ihtiyaç duyulduğu takdirde kanılacak alt komitelerin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin 
usul ve esaslar; DPT Müsteşarlığınca belirlenecek ve kuruluşlara tebliğ edilecektir. 
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Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/1210) 

Not: Tasarı; Başkanlıkça, Avrupa Birliği Uyum ve Millî Savunma ile Adalet komisyonlarına havale 
edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 17/5/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-350/2565 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
8/5/2006 tarihinde kararlaştırılan "Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye, Birleşmiş Milletler düzeyinde insan hak ve hürriyetlerine ilişkin sözleşmeleri ve İn
san Haklarım ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeyi (Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesini) 
kabul etmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Bu sözleş
melerde, adil yargılanma hakkı ve bunun gerekleri olan suçsuzluk karinesi, susma hakkı, silâhlann 
eşitliği ilkeleri ve savunma haklan gibi hükümler yer almaktadır. Bu hükümler, bugün artık Türk iç 
hukukunun uyulması zorunlu kısımlan hâline gelmiştir. Söz konusu sözleşme hükümleri, mah
kemelerimiz tarafından doğrudan uygulanmakta, Anayasa Mahkemesince de destek norm olarak 
kullanılmaktadır. 

Çağdaş hukukta ve ceza muhakemeleri usulü hukukunda egemen olan temel strateji, sosyal 
düzenin korunması ile bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması 
suretiyle gerçeği ortaya çıkarmak ve adil yargılama ilkesine uyarak adil yaptırımlara hükmedip uy
gulamaktır. Söz konusu stratejinin asıl ulaşmak istediği hedef, gerçeği meydana çıkarmaktır; ancak, 
gerçeğin adil yargılanma hakkına uyularak meydana çıkanlması temel koşuldur. Ceza adalet sis
temi, bu denge üzerine kurulmalıdır. Dengeyi sağlayacak esas güvenceler bugün artık anayasalarda 
ve uluslararası hukuk metinlerinde yer almaktadır. 

Alman Askerî Ceza Muhakemeleri Kanunundan iktibas edilerek hazırlanan 22/5/1930 tarihli 
ve 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunu 33 yıl yürürlükte kalmış ve zaman zaman beliren 
ihtiyaçlar karşısında çeşitli tarihlerde değiştirilmiştir. 
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27/5/1961 tarihinde yürürlüğe giren Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bazı mad
deleri ile Askerî Muhakeme Usulü Kanununda geçen deyim ve kavramlarda değişiklik yapılmıştır. 
Ayrıca, 1961 Anayasasının askerî yargıya ait 138 ve Askerî Yargıtay a ait 141 inci maddelerinde As
kerî Muhakeme Usulü Kanununu çok yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine, 
Askerî Yargı tayın kuruluşu hakkındaki 4/12/1962 tarihli ve 127 sayılı Kanun, Askerî Muhakeme 
Usulü Kanununun bazı maddelerini yürürlükten kaldırmış ve Anayasa Mahkemesi de 26/6/1963 
tarihli ve E. 1963/197, K. 1963/166 sayılı Kararıyla Askerî Muhakeme Usulü Kanununun bazı 
hükümlerini iptal etmiştir. Belirtilen sebeplerle Askerî Muhakeme Usulü Kanununun pek çok mad
desinin değiştirilmesi gerekmiş, ancak çeşitli tarihlerde değiştirilen kanun maddeleri arasında kav
ram ve hüküm bakımından meydana gelen uyumsuzluk ve uygulamada görülen ihtiyaçlar dikkate 
alınarak, maddelerde değişiklik yapılması yerine kanunun yeni baştan tedvini tercih edilmiştir. 

25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu 
26/10/1963 tarihinde yayımlanarak yasalaşmış ve 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
yürürlüğüne son verilmiştir. 

"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"nda, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında kay
dedilecek gelişmeleri sürekli olarak izleyeceği, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını 
düzenli şekilde değerlendireceği ve bu çalışmaların hızlandırılması için gerekli önlemleri alacağı 
belirtilmiştir. Ulusal Programda, yargının işlevselliği ve verimliliği bölümünde orta vadede Askerî 
Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun gözden geçirilmesi 
de öngörülmüştür. Ayrıca, Ulusal Programda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 7/5/2004 
tarihli ve 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun ile Anayasada yapılan bazı değişikliklerin askerî yargıya da yansıtılması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, Anayasanın bazı maddelerinde yapılan savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerin
de bile ölüm cezasının verilmemesine dair değişikliklerin askerî yargıya yansıtılması, sivillerin as
kerî yargıya tabi oldukları haller incelenerek mümkün olduğu ölçüde sivillerin askerî mahkemede 
yargılanmalarına son verilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, askerî yar
gıda karşılaşılan bazı sorunların ve yargılamanın uzamasına neden olan hâllerin giderilmesi de 
amaçlanmıştır. 

Askerî yargı ile ilgili çalışmalar devam ederken, çağdaş hukukta egemen olan temel stratejinin 
direktiflerinden hareketle hazırlanan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4/11/2004 
tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
edilerek yasalaşmıştır. 

Yukarıda belirtilen kanun hükümleri, Askerî Ceza Kanununu ve Askerî Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanununu da etkilemiştir. Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununu etkileyen hükümlerin başlıcalan; soruşturma ve kovuşturma evrelerinin ayrılması ve 
bunun sonucu olarak şüpheli ve sanık kavramlarının bu evrelerdeki yerlerine yerleştirilmesi; gecik
mesinde sakınca bulunan hâl kavramının tanımlanması ve yetkilerin genişlemesini sağlayan bu hâl
lerin belirlenmesi; zorunlu avukatlık sisteminin kapsamının genişletilmesi; arama, elkoyma, ifade 
alma, sorgu ve hukuka aykın delil konulannda yeni düzenlemeler yapılması; tutuklama tedbiri ile 
ilgili kısıtlayıcı hükümler konulması; iddianamenin iadesi veya kabulü müessesesinin getirilmesi; 
duruşmalara gelmeyen kaçakların hazır bulunmalarını sağlayıcı zorlayıcı tedbirler alınması; şüp-
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heliden, sanıktan veya mağdurdan yahut üçüncü kişilerden kıl, salgı, kan ve benzerleri gibi kısım 
veya parçaların alınabilmesi; beden muayenesini sağlayan yetkilerin tanınması; moleküler genetik 
incelemenin yapılabilmesi; telekomünikasyona müdahale ile belirli bilgi veya verilere elkonulabil-
mesi; kişiyi tanıklıkta bulunmaya zorlayacak ve tanığın korunmasını sağlayacak tedbirler getiril
mesi; kaçaklar hakkında özel usul hükümlerine yer verilmesi; bilirkişilik konusunda yeni ve ayrın
tılı düzenlemelere gidilmesi; ömür boyu hak yasaklanmasına son verilmesi; ceza türleri ve infaz 
şekillerinin değişmesi olarak sayılabilir. 

Askerî mahkemelerin yetkileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 inci maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre; askerî mahkemede askerlerin yargılanması kural, asker olmayan 
kişilerin yargılanması ise istisnadır. Asker olmayan kişilerin yargılanması konusunda 145 inci mad
dede, "Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçları ile kanun
da gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere kar
şı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler." hükmü getirilmiştir. 

Bu hükme göre barış zamanında; yukarıda belirtilen hallerde kanunda gösterilmek koşuluyla 
askerî mahkemeler yetkili olacaktır. Savaş ve sıkıyönetim hallerinde ise, bu konuda herhangi bir 
sınırlama getirilmemiş, sadece kanunla düzenleme yapılacağı belirtilmiştir. 

Bu konuda, Avrupa Birliği müktesebatı incelendiğinde; Avrupa Temel Haklar Şartının 
"Adalet" başlıklı 47 ilâ 50 nci maddelerinde, "İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya 
Dair Avrupa Sözleşmesi"nin 6 ilâ 18 inci maddelerinde, sanıkların temel hakları ile ilgili düzen
lemelere yer verilmiştir. İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleş
mesinin 6 ncı maddesinde, herkesin kişisel hak ve yükümlülükleri ile hakkındaki bir suç isnadının 
karara bağlanmasında hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından, makul bir 
sürede, adil ve alenî olarak yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmiş; 15 inci maddesinde ise, 
her sözleşmeci devletin savaş zamanında veya ulusun yaşamını tehdit eden başka bir olağanüstü 
durumda uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklerine aykırı olmamak koşuluyla durumun 
zorunluluklarının kesin olarak gerektirdiği ölçüde, bu sözleşmeyle üstlendiği yükümlülüklerini 
azaltan tedbirleri alabileceği hükme bağlanmış; diğer taraftan 17 ve 18 inci maddelerde de, sözleş
me hükümlerinden hiçbirinin sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya sözleş
mede öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlandırılmasına yönelik eylemde bulunma hakkını 
verir biçimde yorumlanamayacağı, sınırlandırılmaların öngörüldükleri amaç dışında kul
lanılamayacağı belirtilmiştir. 

Değişen mevzuatın etkileri ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Programında belirtilen taahhütler dikkate alınmak ve bu konuda yapılan çalışmalardan yarar
lanılmak suretiyle oluşturulan Tasarıda, 353 sayılı Kanunun askerî mahkemelerin kuruluşuna, teş
kilatında askerî mahkeme kurulan komutanın yetki ve sorumluluklarına savaş haline ve yasa yol
larına ilişkin hükümlerinde ihtiyaçlar dışında değişikliğe gidilmemiştir. Adil yargılanma hakkına 
uyularak gerçeğin meydana çıkarılmasına katkıda bulunacağından, Ceza Muhakemesi Kanunu ile 
getirilen bazı yeni düzenlemelerin askerî yargıda da uygulanması gerekli görülmüş, ancak 353 sayılı 
Kanunun sistematiği dikkate alındığında getirilen yeni düzenlemelerin Kanun içinde tekrarlanması 
uygun görülmemiştir. 353 sayılı Kanunda arama, elkoyma, bilirkişi ve otopsi gibi sınırlı konulara 
ilişkin 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa atıf yapılmış olması ve 
buna karşılık hâkimin davaya bakamayacağı haller, tanık, ifade alma ve sorgu, duruşma usulü gibi 
pek çok konuda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hükümlerin tekrarlanmış olması dikkate 
alındığında, Ceza Muhakemesi Kanununda bulunan hükümlerin tekrarına gerek görülmeyerek 353 
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sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması ve askerî yargıda uygulanmasına ih
tiyaç bulunmayan hükümler hariç olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanununa atıf yapılması yolu ter
cih edilmiştir. 

Ayrıca, sivillerin askerî yargıya tabi olduğu haller banş ve savaş zamanına göre iki ayrı 
kategoride ele alınmıştır. Askerî mahkemelerin savaş zamanındaki yetkilerini düzenleyen hüküm
lerde değişikliğe gidilmemiş ve sivillerin, asker kişilerle müştereken işledikleri askerî suçlara iliş
kin yargılamalar hariç olmak üzere, banş zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son 
verilmiştir. Buna paralel olarak, askerî mahkemece tutuklanan sivillerin askerî ceza evine konul
ması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 

Tasarı, yukarıda açıklanan ilke ve düşünceler esas alınarak hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile cürüm ve kabahat ayırımına 

ceza kanunu sistematiğinde son verildiğinden, düzenleme ile buna uyum sağlanmaktadır. 
Madde 2- Özel kanunları bulunan ve Askerî Ceza Kanunundaki asker kişi tanımı da dikkate alın

dığında asker kişi olduklarında şüphe bulunmayan uzman jandarma ve uzman erbaşların da 353 sayılı 
Kanun kapsamında asker kişi olduğunda tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenleme yapılmaktadır. 

Ayrıca, 1455 sayılı Askerî Memurlar Hakkında Kanun, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 208 inci maddesinin (e) bendi ile yürürlükten kaldırılmış olup, 1455 sayılı 
Kanuna göre istihdam edilen askerî memurlar emekli olduğundan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen 
askerî memur mevcudu kalmamıştır. Bu nedenle, yeni düzenlemede muvazzaf askerler başlığı al
tında askerî memur kavramına yer verilmemiştir. 

Madde 3- Asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştereken işledikleri askerî suçlar hariç ol
mak üzere barış zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmesi nedeniyle 11 inci 
maddenin ilgili hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Bu düzenlemenin yerine getirilen hükümle, uluslararası anlaşmalarla askerî mahkemelerin 
görev alanına sokulan yabancı asker kişilerin işledikleri suçların soruşturması ve kovuşturması Mil
lî Savunma Bakanının iznine bağlanmaktadır. 

Çoğunlukla yabancı asker kişilerin işledikleri suçlar askerî suç niteliğinde bulunmakta ve bu 
şahıslar soruşturma veya kovuşturma evresinde ülkelerine dönmekte, adlî yardımlaşma sözleş
melerinde askerî suçlar kapsam dışında tutulduğundan adlî yardımlaşma talepleri yerine getiril
memekte, bu sebeple açılan davalar sonuçlandırılamamakta, verilen kararlar kesinleştirilememekte 
ve kesinleşen kararlar infaz edilememektedir. Bu sakıncalann önüne geçmek üzere soruşturma ve 
kovuşturma izne bağlanmakta, yukandaki sakıncalann ortaya çıkıp çıkmayacağı konusunda ön in
celeme yapılması ve sakınca doğması ihtimali olanlar için izin verilmemesi suretiyle sakıncalann 
önüne geçilmesi imkânı getirilmektedir. 

Madde 4- Asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştereken işledikleri askerî suçlar hariç ol
mak üzere banş zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmesi nedeniyle 11 inci 
maddenin önceki düzenlemesinde yer alan hükümler savaş zamanında askerî mahkemelerin görev
lerini düzenleyen 14 üncü madde metnine dahil edilmekte, bu kapsamda; 11 inci maddenin (A) ben
dinde ve 14 üncü maddenin (G) bendinde yer alan düzenlemeler birleştirilmek .suretiyle 14 üncü 
maddenin (G) bendi bu şekilde yeniden düzenlenmekte, 11 inci maddenin (B) bendinde yer alan 
düzenleme 14 üncü maddenin (H) bendine eklenmekte ve 11 inci maddenin (C) bendinde yer alan 
düzenleme 14 üncü maddenin (I) bendi olarak öngörülmektedir. 
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Madde 5- Görev kararma ilişkin hükümler genel atıf nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanununun 
ilgili hükümlerinde düzenlenmiş olduğundan, bununla ilgili madde metni ve 353 sayılı Kanuna 
21/1/1981 tarihli ve 2376 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen ek 1 inci madde hükmü, 353 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesi olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan düzenleme ile, 
1. madde başlığı içeriğine uygun olarak belirlenmektedir. 
2. Birinci fıkrada; tek hâkimle bakılacak suçlar ile ilgili subay ve astsubayların işledikleri suç

ların hariç tutulmasına dair hüküm korunmakta, öngördükleri ceza miktarları göz önüne alınarak 
bazı suçların madde numaralarının sayılmasından vazgeçilmekte ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ile öngörülen ceza türleri dikkate alınarak fıkra metni redaksiyona tâbi tutulmaktadır. Madde ile ay
rıca suç konusu olmayan eşyanın müsaderesine de tek hâkimle karar verilmesi olanağı getirilmiştir. 

3. Üçüncü fıkrada; Ceza Muhakemesi Kanunu ile getirilen "soruşturma evresinde kanaat açık
layıcı nitelikte karar veren hâkimlerin kovuşturma evresinde görev yapamayacağı" hükmü, genel 
atıf nedeniyle askerî yargıda da uygulanacağından, birinci fıkrada yazılı suçlarla ilgili soruştur
malarda hâkim kararı gerektiren işlemlere dair kararların tek hâkim tarafından verilmesi öngörül
mektedir. 

4. Dördüncü fıkra ile Ceza Muhakemesi Kanununun 6 ncı maddesine paralel olarak usul 
ekonomisi dikkate alınarak heyetle başlamış olan kovuşturmanın tek hâkimin görevine girse dahi 
heyetle sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. 

Madde 6- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı 
kavramlarda yapılan değişiklikler doğrultusunda; şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza, ağır hapis cezası, 
sanık, ilk ve son soruşturma, hazırlık soruşturması gibi kavramların karşılığı olan yeni kavramlar 
dikkate alınarak 353 sayılı Kanunun 20 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 7- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
yürürlüğe girdiğinden 21 inci maddenin ikinci fıkrasındaki atıf Ceza Muhakemesi Kanunu şeklin
de düzeltilmektedir. 

Aynca, saklı, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak bakayası suçlarını işleyen yükümlülerin 
banş zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmekte ve bu suçlarla ilgili olarak 
savaş zamanında yargılama yapacak askerî mahkemelerin yetkileri düzenlenmektedir. 

Madde 8- Yakalama veya soruşturma emri verilmesinin soruşturma evresi ile ilgili işlemler ol
ması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunundaki kavram tanımları dikkate alınarak maddede yer 
alan "sanık" ibaresi "şüpheli" şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 9- Soruşturma evresi ile ilgili işlem olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunundaki 
kavram tanımları dikkate alınarak madde başlığı ve maddede yer alan "sanık" ibareleri "şüpheli" 
şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 10- Maddede yapılan değişiklik ile Ceza Muhakemesi Kanununa paralel olarak yet
kisizlik iddiasının sanık tarafından yapılabileceği doğrultusunda bir sınırlandırma getirilmektedir. 

Bazen mahkemenin yetkili olup olmadığı, ilk olarak ancak iddianame okunduktan sonra an
laşılabilir. Bu nedenle henüz iddianame görülüp dinlenmeden önce bu iddianın öne sürülmesi im
kânsız olabilir. Bu gerekçeyle, yetkisizlik iddiasının duruşmada sanığın sorgusundan önce ileri 
sürülebileceği ve karara bağlanacağı belirtilmektedir. Böylece yetkisizlik iddiasının bildirileceği 
zaman dilimi makul bir ölçüde genişletilmektedir. 

Madde 11- Madde başlığı ve metninde yer alan "soruşturma" ibaresi askerî savcılık ve askerî 
mahkeme işlemleri dikkate alınarak "soruşturma ve kovuşturma" olarak değiştirilmektedir. 
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Madde 12- Hâkimlerin davaya bakamayacakları hâller ve ret sebepleri ile ilgili hükümlerin 
Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan hükümler ile aynı olması nedeniyle 353 sayılı Kanunun bu 
bölümdeki hükümleri 61 inci madde ile yürürlükten kaldırılmakta ve 60 mcı madde ile değiştirilen 
ek 1 inci maddeyle Ceza Muhakemesi Kanununa atıf yapılmaktadır. Ancak maddede yapılan düzen
leme ile askerî yargıya özgü hâkimin davaya bakamayacağı hâl muhafaza edilmekte, yine savaş 
zamanına ilişkin olarak 353 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 40 inci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü maddeye ikinci fıkra olarak eklenmektedir. 

Madde 13- Askerî savcıların reddedilemeyeceği ancak davadan çekinebileceğine dair hüküm 
korunmakta, ancak madde içinde zikredilen bazı maddelerin yürürlükten kaldırılması ve bazı mad
delerin içeriklerinin değişmesi nedeniyle, madde numaralan yerine ifade edilmek istenen maksat 
madde metnine yazılmaktadır. 

Madde 14- Tebligat işlerinin askerî savcılık tarafından yapılacağı hükme bağlanmışken, bu 
maddeyle, mahkeme ile ilgili tebligat işlerinin doğrudan doğruya mahkeme tarafından yapılması 
kabul edilerek, adaletin işleyişinin hızlandırılması amaçlanmıştır. Bu yetki, askerî mahkeme hâkim
lerini kapsamaktadır. 

İnfaz edilecek kararlar ise, askerî savcılığa verilecek ve askerî savcı bu görevini yerine getir
mek üzere gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu kapsamda, infaz için teşkilatında askerî mahkeme 
kurulu komutanın aracı kılınması zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. 

Madde 15- Tanıklar ile ilgili hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan hükümler ile 
aynı olması nedeniyle 353 sayılı Kanunun bu bölümdeki hükümleri 61 inci madde ile yürürlükten 
kaldırılmakta ve 60 inci madde ile değiştirilen ek 1 inci maddeyle Ceza Muhakemesi Kanununa atıf 
yapılmaktadır. Ancak maddede yapılan düzenleme ile asker tanıkların çağırılması ve tutuklu ve 
ivedi işler ile savaş hâline ilişkin düzenleme muhafaza edilmektedir. 

Madde 16- Keşif ile ilgili hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan hükümler ile ay
nı olması nedeniyle 353 sayılı Kanunun bu bölümdeki hükümleri 61 inci madde ile yürürlükten kal
dırılmakta ve 60 mcı madde ile değiştirilen ek 1 inci maddeyle Ceza Muhakemesi Kanununa atıf 
yapılmaktadır. Ancak maddede yapılan düzenleme ile askerî mahallerde yapılacak keşiflerde o 
yerin birlik komutanı veya kurum âmirinin haberdar edileceği hükmü muhafaza edilmektedir. 

Madde 17- Düzenleme ile 353 sayılı Kanunun 69 ve 70 inci madde hükümleri birleştirilmektedir. 
Ayrıca, tutuklama kararının yerine getirilmesi için tutuklama müzekkeresi düzenlenmesi uygulamasına 
son verilmesi nedeniyle madde metninde buna göre düzenleme yapılmaktadır. Yine, işlemlerin soruş
turma evresine ait olması dikkate alınarak "sanık" ibareleri "şüpheli" olarak değiştirilmektedir. 

Madde 18- Tutuklama ile ilgili bazı hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan 
hükümler ile aynı olması nedeniyle 353 sayılı Kanunun bu hükümleri 61 inci madde ile yürürlük
ten kaldırılmakta ve 60 inci madde ile değiştirilen ek 1 inci maddeyle Ceza Muhakemesi Kanununa 
atıf yapılmaktadır. 

Ancak maddede yapılan düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen genel tutuk
lama nedenlerinin yanında "askerî disiplinin korunması amacı"nm tutuklama nedeni olarak varlığı 
muhafaza edilmektedir. 

Tutuklama karan verilemeyecek hâllere istisna getirilerek sırf askerî suçlarda hapis cezasının 
üst sının bir yıldan fazla olmasa da tutuklama karan verilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 19- Madde metninde ve başlıkta geçen kavramın her iki evredeki işlemler ile ilgili ol
ması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunundaki kavram tanımları dikkate alınarak "sanık" ibaresi 
"şüpheli veya sanık" şeklinde değiştirilmektedir. 
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Madde 20- Madde metninde geçen kavramın her iki evredeki işlemler ile ilgili olması nedeniy
le, Ceza Muhakemesi Kanunundaki kavram tanımlan dikkate alınarak "sanık" ibaresi "şüpheli veya 
sanık" şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 21- Madde ile 353 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde değişiklik yapılarak; madde met
ni, Ceza Muhakemesi Kanununun 108 inci maddesine paralel hâle getirilmekte; soruşturma evresin
de tutukluların tutukluluk hâlinin devam edip etmeyeceği hususunda askerî mahkemece karar veril
mesi öngörülmekte ve askerî savcılığın bu yöndeki yetkisi kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, soruşturma evresinde tutukluluk hâlinin bir sonraki incelenmesinin; bir önceki in
celeme tarihinden itibaren en geç otuzar günlük süreler içinde herhangi bir tarihte de, askerî sav
cının veya şüphelinin talebi halinde askerî mahkemece yapılması öngörülmektedir. 

Madde 22- Yapılan düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanununa paralel olarak yeniden düzen
lenen madde metninin dili sadeleştirilmektedir. 

Madde metninde belirtilen ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 
5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenen suçları kapsamaktadır. 

Madde 23- Yapılan düzenleme ile madde başlığı içeriğine uygun olarak değiştirilmekte, Ceza 
Muhakemesi Kanununa paralel olarak yeniden düzenlenen madde metninin dili sadeleştirilmektedir. 

Madde 24- İfade alma ve sorgu ile ilgili bazı hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanununda yer 
alan hükümler ile aynı olması nedeniyle 353 sayılı Kanunun bu hükümleri 61 inci madde ile yürür
lükten kaldırılmakta ve 60 mcı madde ile değiştirilen ek 1 inci maddeyle Ceza Muhakemesi 
Kanununa atıf yapılmaktadır. 

Aynca madde başlığı içeriğine uygun olarak değiştirilmekte; madde metninde ve başlıkta geçen 
kavramın her iki evredeki işlemler ile ilgili olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunundaki kav
ram tanımlan dikkate alınarak "sanık" ibaresi "şüpheli veya sanık" şeklinde düzeltilmektedir. 

Asker olmayan şüpheli ve sanıklann savaş zamanında getirilmesine ilişkin düzenleme 
muhafaza edilmektedir. 

Madde 25- Yapılan düzenleme ile ilgili fıkra metninin dili sadeleştirilmekte, düzenlemeye 
konu işlemin soruşturma safhasına ait olması nedeniyle metinde geçen "sanık" ibaresi "şüpheli" 
olarak düzeltilmektedir. 

Madde 26- Savunma ile ilgili bazı hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan hüküm
ler ile aynı olması nedeniyle 353 sayılı Kanunun bu hükümleri 61 inci madde ile yürürlükten kal
dırılmakta ve 60 mcı madde ile değiştirilen ek 1 inci maddeyle Ceza Muhakemesi Kanununa atıf 
yapılmaktadır. 

Ancak düzenleme ile savaş hâlinde müdafi sayısının sınırlandınlacağma dair hüküm muhafaza 
edilmektedir. 

Madde 27- Soruşturma evresi ile ilgili işlemler olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunun
daki kavram tanımlan dikkate alınarak madde metninde yer alan "sanık" ibareleri "şüpheli" şeklin
de değiştirilmekte, atıf yapılan kanun ismi "Ceza Muhakemesi Kanunu" olarak düzeltilmektedir. 

Madde 28- Soruşturma evresi ile ilgili işlemler olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunun
daki kavram tanımlan dikkate alınarak madde metninde yer alan "sanık" ibareleri "şüpheli", şeklin
de değiştirilmekte, maddedeki yazım hatalan düzeltilmektedir. 

Madde metninde belirtilen ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenen suçları kapsamaktadır. 
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Aynca, şahsi dava ile ilgili Ceza Muhakemesi Kanununda düzenleme bulunmadığından, mad
denin yeni halinde bu konuda düzenleme yapılmamıştır. 

Madde 29- Soruşturma evresi ile ilgili işlemler olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunundaki 
kavram tanımlan dikkate alınarak maddede ve başlıkta yer alan "hazırlık soruşturması" ibaresi "soruş
turma", "sanık" ibaresi "şüpheli" ve "zapt" ibaresi "muhafaza altına almak" şeklinde değiştirilmektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, Ceza Muhakemesi Kanununun 160 inci maddesinin ikinci fık
rasına paralel olarak askerî savcının soruşturma sırasındaki yükümlülükleri düzenlenmektedir. 

Madde 30- Yapılan düzenleme ile maddede değişiklik yapılarak, Ceza Muhakemesi 
Kanununun 161 inci maddesine paralel olarak askerî savcının soruşturma kapsamındaki yetkileri 
genişletilmektedir. 

Madde 31- Ceza Muhakemesi Kanunundaki kavram tanımları dikkate alınarak maddede yer 
alan "hazırlık soruşturması" ibaresi "soruşturma" şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 32- Soruşturmanın tatili müessesesine son verildiğinden buna ilişkin ifadeler madde 
metninden çıkartılmış, madde metni yeniden düzenlenmiş ve madde başlığı kovuşturmaya yer ol
madığına dair karara itiraz şeklinde değiştirilmiştir. 

353 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 61 inci maddeyle yürürlükten kaldırılması nedeniy
le, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında yer alan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kim
lere tebliğ edileceğine ilişkin düzenleme bu maddede yapılmıştır. 

Madde 33- Soruşturma evresi ile ilgili işlemler olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunun
daki kavram tanımları dikkate alınarak maddenin ikinci fıkrasında yer alan "sanık" ibaresi "şüp
heli"; "mehil" ibaresi "süre" şeklinde değiştirilmekte, maddedeki yazım hataları düzeltilmektedir. 

Madde 34- Soruşturma evresi ile ilgili işlem olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunun
daki kavram tanımları dikkate alınarak maddede yer alan "sanık" ibaresi "şüpheli" şeklinde değiş
tirilmektedir. 

Madde 35- Soruşturma evresi ile ilgili işlem olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunun
daki kavram tanımları dikkate alınarak maddede yer alan "sanık" ibaresi "şüpheli" şeklinde değiş
tirilmektedir. 

Madde 36- Soruşturmanın tatili müessesesi Ceza Muhakemesi Kanunu ile kaldırıldığından 
buna ilişkin ifadeler madde metninden çıkartılmakta ve yazım hataları düzeltilmektedir. 

Madde 37- Soruşturma evresi ile ilgili işlem olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanunun
daki kavram tanımlan dikkate alınarak maddede yer alan "sanık" ibaresi "şüpheli" şeklinde değiş
tirilmekte, imla kurallarına uyum açısından "15" rakamı yazı ile ifade edilmektedir. 

Görevsizlik ve yetkisizlik karanna yapılacak itirazlarda, itirazın kabulü halinde, soruşturmayı 
yürüten askerî savcının nasıl bir karar vereceği konusunda mevcut yasal boşluğun doldurulması 
amacıyla, maddenin üçüncü fıkrasına bu durumu düzenleyen bir cümle eklenmiştir. Böylece, 
itirazın kabul edilmesi halinde soruşturmayı yürüten askerî savcıya, eğer dosyada eksiklikler varsa, 
soruşturmaya devam edip bu soruşturmanın sonucuna göre kamu davası açma veya kovuşturma yer 
olmadığına karar verme imkânı sağlanmıştır. 

Madde 38- Genel atıf nedeniyle kamu davasının açılmasına ilişkin Ceza Muhakemesi 
Kanununun hükümleri askerî yargıda da uygulanacağından, maddede değişiklik yapılarak, id
dianamenin iadesi karanna karşı kanun yolu askerî yargıya özgü şekilde düzenlenmektedir. 

Madde 39- Düzenleme ile kanun yollarına başvurabilecek kişiler Ceza Muhakemesi Kanununa 
paralel olarak sayılmakta, anılan Kanundan farklı olarak teşkilatında mahkeme kurulu komutanın 
yetkileri korunmaktadır. 
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Şüpheli veya sanığın kanunî temsilcisi, eşi ve müdafinin kanun yollarına başvurabilmesine iliş
kin Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan hükümler genel atıf nedeniyle askerî yargıda da uy
gulanacağından madde metninden çıkarılmaktadır. 

Madde 40- Yapılan düzenleme ile madde başlığı içeriğine uygun olarak değiştirilmiştir. Ceza 
Muhakemesi Kanununda yer alan hükümler ile aynı olması nedeniyle 353 sayılı Kanunun bazı 
hükümleri 61 inci madde ile yürürlükten kaldırılmış ve 60 inci madde ile değiştirilen ek 1 inci mad
deyle Ceza Muhakemesi Kanununa atıf yapılmıştır. Bu atıf dolayısıyla itiraz mercinin belirlen
mesinde tereddütleri ortadan kaldırmak için Ceza Muhakemesi Kanununa paralel olarak madde 
metnine ikinci bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 41- (A) bendinde yapılan düzenleme ile ölüm cezalan yürürlükten kaldırıldığından 
"ölüm cezası" ibaresi madde metninden çıkartılmakta; "hürriyeti bağlayıcı ceza" ibaresi yerine 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunundaki terminolojiye uygun olarak "hapis cezası" kullanılmaktadır. 

1412 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanununa paralel olarak düzenlenmiş bulunan (B) ben
di, yeni ceza sistemi dikkate alınarak Ceza Muhakemesi Kanununun istinaf yoluna başvurulamayan 
hükümler ile ilgili düzenlemesi paralelinde değiştirilmektedir. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 272 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
"sonuç olarak belirlenen ikibin lira dahil adli para cezasına mahkûmiyet hükümlerine karşı 
istinaf yoluna başvurulamaz" kuralının askerî şahısların askerî mahkemede yargılanması esnasında 
uygulanması, bazı yüz kızartıcı suçlardan verilen mahkûmiyet hükümlerinin adlî para cezasına çev
rilmesi hâlinde temyiz kabiliyetini kaybetmesi sonucunu doğurabilecektir. Türk Ceza Kanununun 
50 nci maddesinin beşinci fıkrası dikkate alındığında asıl mahkûmiyet bu madde hükümlerine göre 
çevrilen adli para cezası veya tedbir olacağından; hırsızlığa teşebbüs suçundan Türk Ceza 
Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince dörtte üçü indirilerek üç ay hapis cezasına 
hükmedilebilecek, bu hapis cezası da Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 50 
nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 52 nci maddesi gereğince adlî para cezasına çev
rilebilecektir. Bu durumda, hırsızlığa teşebbüs suçunun sanığı, böyle bir yüz kızartıcı suçtan temyiz 
incelemesi olmaksızın mahkûm olabilecektir. Genel bir ifade ile lehine yasal indirim hükümleri uy
gulanmayan sanık hakkındaki karar, temyiz kabiliyetini kaybedebilecektir. İştirak hâlinde işlenen 
hırsızlık suçundan verilecek hüküm, fail tarafından temyiz edilebilecek iken, yardım eden yönün
den temyiz kabiliyeti olmayabilecektir. Üç ay on gün hapis cezası karşılığı olan iki bin lira (dâhil) 
adlî para cezasının (sonuç cezanın) temyiz dışı tutulması hâlinde, hırsızlık vb. yüz kızartıcı suçlar 
nedeniyle Askerî Ceza Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca adlî para cezalarıyla birlikte fer'î 
cezaya da hükmedileceği nazara alındığında, bu şekilde ağır sonuçlar doğuran hükmün temyiz dışı 
tutulmasının adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayacağı; yine adlî para cezası ile birlikte 
oluşan ağır hazine zararları nedeniyle verilen tazmin kararlarının temyiz dışı tutulmasının sakınca 
oluşturacağı göz önüne alınarak, bu düzenleme açısından, Ceza Muhakemesi Kanunundan farklı bir 
düzenleme yapılması zarureti doğmuştur. 

İkinci fıkradaki düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanunundan farklı olarak temyiz edilemeyen 
bu kararlara karşı 243 üncü madde kapsamında kanun yararına bozma yoluna başvurulabileceğine 
dair hüküm korunmaktadır. 

Madde 42- Düzenleme ile madde metninde yer alan "kanuna aykırılık" ibareleri Ceza 
Muhakemesi Kanunu paralelinde "hukuka aykırılık" şeklinde değiştirilmektedir. 
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Yargılamanın konusunu oluşturan cezaî uyuşmazlık çözüldükten ve maddî gerçeğe ulaşıldıktan 
sonra ilgili hukuk kuralının eksik veya yanlış uygulanması veya hiç uygulanmaması, hukuka ay
kırılığı oluşturur. 

Hukuk kuralı deyimi, temel hukuk ilkelerini, yazılı olan ve olmayan hukuk kurallarını, yar
gılama hukukuna ilişkin kurallarla maddî hukuka ilişkin kuralların tümünü kapsar. 

Temyiz başvurusunun hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayandırılması gerekir. Delil
lerin yanlış değerlendirilmesi, kuralların yorumunu ve eylemin gerçek niteliğinin saptanmasını et
kilediğinde, elbette ki, hukuka aykırılık oluşturur. 

Madde 43- Maddede yapılan değişiklik ile teşkilatında askerî mahkeme kurulan komutan ile 
askerî savcıya, başvuru nedenlerini yazılı temyiz başvurulannda gerekçeleriyle birlikte açık bir 
şekilde gösterme ve bu yazılı temyiz taleplerinin ilgililere tebliği zorunluluğu getirilmekte ve il
gililere temyiz sebeplerine karşı cevap verebilme hakkı tanınmaktadır. 

Madde 44- Düzenleme ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlannın bir gereği olarak As
kerî Yargıtayca başlatılan uygulamaya yasal dayanak getirilmektedir. Buna göre, tebliğname, hük
mü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafi 
ile katılan veya vekillerine tebliğ olunacaktır. Kendisine tebliğ olunan taraf tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde tebliğnameye yazılı olarak cevap verebilecektir. 

Tebliğnamenin tebliğinde ortaya çıkabilecek sorunlan gidermek amacıyla, maddenin son fıkrasın
da ikinci fıkra uyarınca yapılacak tebligatlann, Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre ilgililerin 
dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 45- Madde başlığı, madde metninin içeriğine uygun olarak değiştirilmektedir. 
Maddenin birinci fıkrası Ceza Muhakemesi Kanununun 299 uncu maddesine paralel olarak 

düzenlenmiş ve "ağır cezalı iş" tabirinden vazgeçilerek "on yıl ve daha fazla hapis cezasına" ilişkin 
hükümler ibaresi kullanılmıştır. Buna göre, "on yıl ve daha fazla hapis cezasına" ilişkin hükümlerin 
temyiz incelemelerinin duruşmalı yapılacağı, ancak, Ceza Muhakemesi Kanunundan farklı olarak 
Askerî Yargıtayın lüzum görmesi halinde bir yıldan fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerin temyiz 
incelemesinin de duruşmalı yapılabileceği öngörülmektedir. 

Madde 46- Yapılan değişiklik ile temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını isteme yetkisinin 
katılan ve vekiline de tanınması nedeniyle, katılan ve vekilinin de duruşma usulündeki hak ve yet
kileri belirlenmektedir. 

Madde 47- Duruşmanın tatili müessesesine son verildiğinden, maddenin ikinci fıkrasının (A) 
bendi bu duruma göre düzeltilmektedir. (F) bendinde ise, tamamen yazım hatasından kaynaklanan 
suç tarihinin, ihtimale ve kuşkuya yer vermeyen dosyadaki bilgiye göre düzeltilerek onanmasının 
yargılamanın amacına da uygun olacağı göz önüne alınarak düzenleme yapılmıştır. 

Madde 48- Düzenleme ile madde metninde yer alan "kanuna aykınlık" ibareleri Ceza 
Muhakemesi Kanunu paralelinde "hukuka aykırılık" şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 49- Düzenleme ile madde metninde yer alan "kanuna aykırılık" ibareleri Ceza 
Muhakemesi Kanunu paralelinde "hukuka aykırılık" şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 50- Madde ile Ceza Muhakemesi Kanununun 306 ncı maddesine paralel bir düzenleme 
getirilmekte ve bozmada sirayetin alanı genişletilmektedir. 

Mahkemece verilen hüküm, temyiz etmeyen sanık yönünden kesinleşir ve infaz edilebilir hâle 
gelir. Kural bu olmakla beraber aynı mahkemece aynı hükümle cezalandırılan sanıklar hakkında bir
biriyle çelişen sonuçlann doğmasının önlenmesi, adalet düşüncesiyle ve bazı koşullarda Askerî Yar
gıtayın bozma karanndan temyiz etmeyen sanıklann da yararlandırılması uygun görülmüştür. 
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Bunun için; 
1. Aynı mahkemece aynı kararla birden çok sanığın hükümlendirilmesi, 
2. Sanıkların fiilinde Ceza Muhakemesi Kanununun 8 inci maddesinde tanımlanan nitelikte 

bağlantı bulunması, 
3. Hükmün teşkilatında askerî mahkeme kurulan komutan, askerî savcı, katılan veya sanıklar

dan bir veya birkaçınca ve sanıkların tümünü kapsamayacak şekilde temyiz edilmiş olması, 
4. Hükmün hukuka aykırılık nedeniyle sanık yararına bozulması, 
5. Bu bozmanın hükmü temyiz etmeyen veya kendileriyle ilgili temyiz bulunmayan sanıklara 

da uygulanma olanağına sahip olması, 
gerekecektir. 
Temyiz etmeyen deyimine; temyiz yoluna hiç başvurmayan, süresinden sonra başvuran, tem

yiz istemi reddolunanlar dâhildir. 
Askerî Yargıtay, bozma kararında, karardan temyiz etmeyen sanıklardan hangilerinin yarar

lanacağını gösterir; ancak gösterilmemiş olması yararlanmayı önlemez. Mahkeme kanun gereği 
olarak bu durumu gözetmek zorundadır. 

Bu bozma karan ile temyiz yoluna başvurmayan sanıklar hakkında kesinleşen hüküm de or
tadan kalkar, aynı sanıklarla ilgili olarak yeniden hüküm kurmak gerekir. 

Madde 51- Bozmaya karşı beyanları tespit edilemediği halde, yokluklarında dava 
bitirilebilecekler arasına, sanık ve katılanın müdafi ve vekili de eklenmekte ancak "dosyada bilinen 
adreslere" tebligat çıkartılması yeterli sayılmaktadır. 

Madde 52- Dördüncü kısım başlığı içeriğine uygun olarak değiştirilmektedir. 
228 inci maddede yapılan düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanununun 311 inci maddesine 

paralel olarak birinci fıkraya (F) bendi ve maddeye ikinci fıkra eklenmekte, bu suretle; ceza hük
münün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ih
lâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş 
olması, yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak belirlenmektedir. Hükümlü lehine yargılamanın 
yenilenmesi için maddede sayılan diğer nedenler bakımından bir süre öngörülmemiş olmasına kar
şılık, (F) bendinde sayılan neden yönünden başvuruda bulunma süresi, Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren hak düşürücü süre niteliğindeki bir yılla sınırlandırıl
maktadır. Bu süre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 44 üncü maddesi anlamında karann kesin 
nitelik kazandığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Madde 53- Cezayı gerektiren bir eylemin varlığı iddiasına dayanan yargılamanın yenilenmesi 
istemi ancak, bu fiilden dolayı kesinleşmiş bir hüküm bulunması veya bu fiil hakkında kuvvetli delil 
bulunmamasından başka bir nedenle bir ceza soruşturmasına başlanamamış veya başlanan soruştur
ma ve kovuşturmaya devam edilememiş olması hâllerinde kabul edilebilmektedir. 

Bu hüküm karşısında, örneğin aleyhte tanıklık yapan bir kimsenin, yalan tanıklıktan kesinleş
miş bir hükümle mahkûm olması veya bu suçtan dolayı kuvvetli delil bulunmaması dışında bir 
nedenle hakkında ceza soruşturmasına başlanamamış veya devam edilememiş olması hâlinde, 
yenileme talebinde bulunulabilecektir. 

Maddeye eklenen fıkra gereğince, yukarıdaki örnekte olduğu gibi yalan tanıklığı ispata 
yarayan yeni olaylar ve deliller varsa, yenileme istemi 228 inci maddenin birinci fıkrasının (E) ben
dine dayandınlacaktır. 

Madde 54- Düzenleme ile, Ceza Muhakemesi Kanununun 309 ve 310 uncu maddelerine 
paralel değişiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda; 
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1. Madde başlığı, düzenlemenin içeriğine uygun olarak değiştirilmekte, 
2. Davanın esasını çözen hükümlere ilişkin kanun yararına bozmanın yeniden yargılama yapıl

masını gerektirmeyeceğine dair kurala istisna getirilmekte ve bozmanın, savunma hakkını kaldırma 
veya kısıtlama sonucunu doğurmuş usul işlemlerine ilişkin olması hâlinde, kararı veren hâkim veya 
mahkemenin yeniden yargılama yapıp önceki mahkûmiyetten daha ağır olmamak koşuluyla yar
gılama sonucuna göre hüküm kuracağı öngörülmekte, 

3. Millî Savunma Bakanının başvuruda bulunduğu hâller hariç olmak ve bir mahkûmiyet hük
münün içerdiği cezanın kaldırılması veya hükümlüye daha hafif bir cezanın verilmesi gerektiği hâl
lerle sınırlı olmak üzere, Askerî Yargıtay Başsavcısına da kanun yararına olarak Askerî Yargıtaya 
re'sen başvurabilme yetkisi getirilmektedir. 

Madde 55- Madde başlığı, madde metninin içeriğine uygun olarak değiştirilmektedir. 
Birinci fıkrada yapılan düzenleme ile cezalann ne zaman kesinleşeceği, ceza ve güvenlik ted

birlerinin yerine getirilmesinde 353 sayılı Kanunda ve Askerî Ceza Kanununda aksine hüküm 
bulunmadığı takdirde 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak
kında Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, bu konuda adlî yargı ile uygulama bir
liği sağlanmaktadır. 

Yedinci fıkrada yapılan değişiklik ile cezada kanunilik ilkesine uygun olarak cezaevindeki 
hükümlülere uygulanacak disiplin cezalan ve tedbirleri ile tutuklular hakkındaki kısıtlayıcı önlem
ler konusunda da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna atıf yapılmaktadır. 

Madde 56- Ölüm cezalan kaldınlmış ve hürriyeti bağlayıcı ceza yerine hapis cezası ibaresi 
kabul edilmiş olduğundan, madde metninden ölüm cezası ibaresi çıkarılmakta, "hürriyeti bağlayıcı 
ceza" ibaresi "hapis cezası" olarak değiştirilmektedir. 

Madde 57- "Şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza" ibaresi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki 
ibarelere uygun olarak "hapis cezalan" şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 58- Madde başlığı, madde metninin içeriğine uygun olarak değiştirilmektedir. 
353 sayılı Kanunun 251,252 ve 253 üncü maddeleri hükümleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda düzenlendiğinden, bu maddeler 61 in
ci madde ile yürürlükten kaldınlmaktadır. 55 inci madde ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanunun ilgili hükümlerinin askerî mahkemelerce de uygulanacağı düzenlendiğinden, 
cezalann yerine getirilmesi sırasında, hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen şahsi hürriyeti sınır
lama sonucunu doğuran hâller nedeniyle geçirilmiş süreler ile hastanede geçen sürenin cezadan in
dirilmesine ve değişik hükümlerdeki cezaların toplanması ve mahkûmiyet hükmünün yorumunda 
veya çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya ilişkin bir karar alınması gerekirse, hükmü veren 
askerî mahkemeden alınacak karar ve bu karara itiraz şekli düzenlenmektedir. 

Madde 59- Madde metninde yer alan "para cezası" ibareleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun
daki ibarelere uygun olarak "adlî para cezası" şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 60- Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen hususlann ayrıca 353 sayılı Kanunda 
yer almasına gerek görülmediğinden bu nitelikteki hükümler müteakip madde ile yürürlükten kal-
dınlmıştır. Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanununa genel atıf 
yapılmış, askerî yargıda uygulama olanağı bulunmayan hükümler ayrık tutulmuştur. 

Aynca Ceza Muhakemesi Kanununda geçen bazı terimlerin askerî yargıda hangi terimlerin 
karşılığı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 61- Kanunun yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkacak hükümler belirtilmektedir. 
Madde 62- Yürürlük maddesidir. 
Madde 63- Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 1/1210 22/6/2006 
Karar No.: 105 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuzun 1/6/2006 tarihli 49 uncu toplantısında görüşülen ve geneli üzerindeki görüş

meleri tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilen, ancak maddelerin ayrıntılı biçimde in
celenerek düzenlenmesi için Alt Komisyona havale edilen "Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1210)", Adalet, Millî 
Savunma ve Dışişleri bakanlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinin katılımlarıy
la etraflıca incelenip görüşülmüştür. Alt Komisyon, Raporunu, 7/6/2006 tarihinde Komisyonumuza 
sunmuştur. 21/6/2006 tarihli 59 uncu toplantısında Komisyonumuz, yukarıda sözü edilen Tasanyı, 
Alt Komisyonun kabul ettiği metni esas alarak, Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tem
silcilerinin katılımlarıyla inceleyip görüşmüş, geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından 
sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Barış zamanında asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanması ile ilgili 353 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan düzenlemelerin, Tasan ile yürürlükten kaldırılmasından 
dolayı, ortaya çıkan boşluğun giderilmesi ve uygulamada çıkması muhtemel sorunların önüne geçil
mesi amacıyla Tasarıya, çerçeve 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere, 353 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesinde değişiklik öngören yeni çerçeve 4 üncü madde eklenmesi ile ilgili olarak, Alt 
Komisyonca yapılan değişiklik kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 353 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinde öngörülen "bir yıla kadar hapis cezası" süresi, kısa bir süre olarak değerlendirildiğinden, bu 
süre, iki yıla çıkartılmak suretiyle 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

353 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci ve devamındaki üçüncü ve dördüncü fıkralarında 
değişiklik öngören Tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle değiştirilen ikinci fıkra hükmüne, açıklık sağlan
ması amacıyla, fıkranın ikinci cümlesine "Asker olmayan kişilerin" ibaresinden önce gelmek üzere 
"savaş halinde" ibaresi eklenmiş ve aynı gerekçelerle, sözü edilen cümlede yer alan "diğer" ibaresi mad
de metninden çıkarılmış ve ikinci fıkra hükmünün daha anlaşılabilir olmasını sağlamak için ikinci fık
ranın son iki cümlesi ayrı bir fıkra olarak düzenlenmiş ve çerçeve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Kolluk kuvvetlerinin, yakalanan asker kişiler açısından hangi savcılık makamına haber ver
meleri gerektiği konusunda yaşayacakları tereddüdün önlenmesi amacıyla, yakalanan kişi ve olay 
hakkında askeri savcı ve Cumhuriyet savcısının aynı anda haberdar edilmesi gayesiyle, Tasarının 
23 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 353 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fık
rasının birinci cümlesinde yer alan "veya" ibaresi "ve" olarak değiştirilmiş ve çerçeve 24 üncü mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 30 uncu maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 353 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasına, Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesi hükümlerine uyum sağlamak 
amacıyla "Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir." cümlesi eklenmek suretiyle çerçeve 
31 inci madde olarak, Alt Komisyonca yapılan değişiklik kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenleyen 61 inci maddesinde yer alan "13" 
ibaresi; yukarıda bahsedildiği şekilde çerçeve 4 üncü maddeyle, 13 üncü madde hükmü olarak 
yeniden düzenlendiğinden, madde metninden çıkarılması ile ilgili olarak Alt Komisyonca yapılan 
değişiklik kabul edilmiştir. 
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Tasarıya, 353 sayılı Kanuna önergeyle Ek Geçici 6 ncı madde eklenmiştir. Bu eklenen ek geçici 
maddeyle, 353 sayılı Kanunun bu Tasarı ile değiştirilmesi ve yürürlükten kaldınlması öngörülen 
hükümlerinin, yürürlüğe girmesine ve uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi için bu 
Tasarının, Kanunlaşıp yürürlüğe giriş tarihi esas alınmak suretiyle uygulamadan doğabilecek karışık
lıkları önlemek amacıyla 23/5/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunda belirtilen esaslara atıf yapılmaktadır. Ayrıca, bu Tasanyla 
yapılması öngörülen değişikliklerin tümünün yürürlük tarihi ile birlikte derhal uygulamaya konması 
amacıyla ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bunun yanında banş zamanında sivillerin işledikleri askeri 
suçlara ilişkin askeri mahkemelerde karar verilmiş ve henüz kesinleşmemiş dava dosyalarından 
görevli yargı yeri değişenler hakkında uygulanacak esaslan düzenleyen hükümler eklenmiştir. 

Tasarıya eklenen 4 üncü ve 63 üncü maddeler nedeniyle, Tasarının madde numaralan bu 
duruma göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasannın, yukarıda bahsedilen maddeleri dışında, diğer maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere, Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Haluk İpek 
Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Süleyman Sanbaş 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

(Toplantıya katılmadı) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kmkkale 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağn 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Üye 

Enver Yılmaz 
Ordu 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ASKERÎ MAHKEMELER KURULUŞU 
VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE 1 - 25/10/1963 tarihli ve 353 
sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Askerî mahkemelerde bulunacak subay 
üyelerin, en az yüzbaşı rütbesinde muharip 
sınıftan olmaları, sanığın astı ve yargılama 
süresince en yakın âmiri olmamaları ve taksirli 
suçlar hariç, bir suçtan hükümlü bulun
mamaları şarttır." 

MADDE 2 - 353 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Muvazzaf askerler; subaylar, ast
subaylar, askerî öğrenciler, uzman jandarmalar, 
uzman erbaşlar, erbaş ve erler," 

MADDE 3 - 3 5 3 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yabancı asker kişilerin askerî mah
kemelerde yargılanmaları: 

MADDE 11- Uluslararası anlaşmalar 
gereğince yabancı asker kişilerin askerî mah
kemede yargılanmalarını gerektiren suçları 
hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması 
Millî Savunma Bakanının iznine bağlıdır." 

Türkiye Büyük Millet 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ASKERÎ MAHKEMELER KURULUŞU 
VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE 1- 25/10/1963 tarihli ve 353 
sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Askerî mahkemelerde bulunacak subay 
üyelerin, en az yüzbaşı rütbesinde muharip 
sınıftan olmaları, sanığın astı ve yargılama 
süresince en yakın âmiri olmamaları ve taksirli 
suçlar hariç, bir suçtan hükümlü bulun
mamaları şarttır." 

MADDE 2- 353 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Muvazzaf askerler; subaylar, ast
subaylar, askerî öğrenciler, uzman jandarmalar, 
uzman erbaşlar, erbaş ve erler," 

MADDE 3- 353 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yabancı asker kişilerin askerî mah
kemelerde yargılanmaları: 

MADDE 11- Uluslararası anlaşmalar 
gereğince yabancı asker kişilerin askerî mah
kemede yargılanmalarını gerektiren suçları 
hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması 
Millî Savunma Bakanının iznine bağlıdır." 

MADDE 4 -353 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Barış zamanında sivil kişilerin Askeri Ceza 
Kanununa tâbi suçlarında yargılama mercii: 

MADDE 13- Askerî Ceza Kanununun 55, 
56,57,58,59,61,63,64,75,79,80,81,93,94, 
95, 114 ve 131 inci maddelerinde yazılı suçlar, 
askeri mahkemelerin yargı yetkisine tâbi ol-
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MADDE 4 - 353 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin (G) ve (H) bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (I) 
bendi eklenmiştir. 

"G) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 55, 
56,57,58,59,63,64,75,78, 80,81,93,94,95, 
100,101,102,124,125 ve 127 nci maddelerin
de yazılı suçlara ait davalar, 

H) İlan olunan harekât bölgesinde, birinci 
derece askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet 
yerlerinde karakollarda kışla ve karargâhlarda, 
askerî kurumlarda, yerleşme ve konaklama 
amacıyla kullanılan bina ve mahaller içinde as
kerlere karşı işlenen 26/9/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 86,106,108,113, 
125 ve 265 inci maddelerinde yazılı suçlara ait 
davalar, 

I) Nöbet, devriye, karakol, inzibat, askerî 
trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım görevi 
yapan askerlere karşı bu görevleri yaptıklan 
sırada işlenen (H) bendinde yazılı suçlara ait 
davalar." 

MADDE 5 - 353 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tek hâkimle ve kurulla bakılacak işler: 
MADDE 19 - Subay ve astsubaylann iş

ledikleri suçlara ait davalar hariç olmak üzere, 
adlî para cezasını veya yukan haddi üç yıla 
kadar hapis cezasını gerektiren Askerî Ceza 
Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı suçları 
işleyenlerin davalanna ve suç konusu olmayan 
eşyanın müsaderesine askerî mahkemelerin 
hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi 
tarafından bakılır. 

Bir kimse tarafından işlenmiş müteaddit 
fiillerin yargılanması en ağır cezayı gerektiren 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mayan sivil kişiler tarafından barış zamanında 
işlenirse; bu kişilerin yargılanması, adli yargı 
mahkemeleri tarafından, Askeri Ceza Kanunu 
hükümleri uygulanmak suretiyle yapılır." 

MADDE 5- 353 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin (G) ve (H) bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (I) 
bendi eklenmiştir. 

"G) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
55,56,57,58,59, 63,64,75,78,80,81,93,94, 
95, 100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci mad
delerinde yazılı suçlara ait davalar, 

H) İlan olunan harekât bölgesinde, birinci 
derece askerî yasak bölgeler içinde veya nöbet 
yerlerinde karakollarda kışla ve karargâhlarda, 
askerî kurumlarda, yerleşme ve konaklama 
amacıyla kullanılan bina ve mahaller içinde as
kerlere karşı işlenen 26/9/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 86,106,108,113, 
125 ve 265 inci maddelerinde yazılı suçlara ait 
davalar, 

I) Nöbet, devriye, karakol, inzibat, askerî 
trafik, kolluk veya kurtarma ve yardım görevi 
yapan askerlere karşı bu görevleri yaptıkları 
sırada işlenen (H) bendinde yazılı suçlara ait 
davalar." 

MADDE 6- 353 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tek hâkimle ve kurulla bakılacak işler: 
MADDE 19- Subay ve astsubaylann iş

ledikleri suçlara ait davalar hariç olmak üzere, 
adlî para cezasını veya yukarı haddi üç yıla 
kadar hapis cezasını gerektiren Askerî Ceza 
Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı suçlan 
işleyenlerin davalarına ve suç konusu olmayan 
eşyanın müsaderesine askerî mahkemelerin 
hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi 
tarafından bakılır. 

Bir kimse tarafından işlenmiş müteaddit 
fiillerin yargılanması en ağır cezayı gerektiren 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

fiile bakmakla görevli mahkemeye aittir. Fiilde 
irtibat hâlinde de aynı hüküm uygulanır. Suçun 
subay ve astsubayla birlikte işlenmesi hâlinde 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı suçlarla ilgili soruş
turmalarda hâkim karan gerektiren her türlü iş
leme ait kararlar, askerî mahkemenin hâkim 
sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından 
verilir. Bu kararlara karşı itirazı incelemeye, en 
yakın askerî mahkeme yetkilidir. 

İddianamenin kabulünden sonra, yar
gılamanın tek hâkimle yürütülmesi gerektiği 
gerekçesi ile görevsizlik karan verilemez. 

Görülmekte olan davalar nedeniyle tek 
hâkim ile askerî mahkeme kurulu arasında 
çıkan görev uyuşmazlıklarını Askerî Yargıtay 
çözümler." 

MADDE 6 - 353 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 20 - Er ve erbaşlar ile yedek 
subaylann askere girmeden veya silâh altına 
çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi bir 
yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait 
davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri 
askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı 
gerektiren suçlardan sanık yedek subaylar hak
kında bu hüküm uygulanmaz. 

Savaş hâlinde, silâh altında bulunan veya 
silâh altına çağnlan bütün asker kişiler aleyhine 
adliye mahkemelerinin görevine giren suçlar
dan aşağı haddi beş yıl ve daha fazla hapis 
cezasını gerektirenler hariç olmak üzere, şüp
heli veya sanık bulundukları diğer suçlara ait 
soruşturma ve kovuşturma işlemleri barışa 
veya askerliklerinin bitimine kadar geri 
bırakılır. 

Savaş hâlinde, aşağıda yazılı suçlar hariç 
olmak üzere, askerî mahkemenin görevine 
giren asker kişiler hakkındaki suçlara ait soruş
turma ve kovuşturma işlemleri, banşa veya as-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

fiile bakmakla görevli mahkemeye aittir. Fiilde 
irtibat hâlinde de aynı hüküm uygulanır. Suçun 
subay ve astsubayla birlikte işlenmesi hâlinde 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı suçlarla ilgili soruş
turmalarda hâkim kararı gerektiren her türlü iş
leme ait kararlar, askerî mahkemenin hâkim 
sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından 
verilir. Bu kararlara karşı itirazı incelemeye, en 
yakın askerî mahkeme yetkilidir. 

İddianamenin kabulünden sonra, yar
gılamanın tek hâkimle yürütülmesi gerektiği 
gerekçesi ile görevsizlik karan verilemez. 

Görülmekte olan davalar nedeniyle tek 
hâkim ile askerî mahkeme kurulu arasında 
çıkan görev uyuşmazlıklarını Askerî Yargıtay 
çözümler." 

MADDE 7- 353 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 20 - Er ve erbaşlar ile yedek 
subayların askere girmeden veya silâh altına 
çağnlmadan önce işledikleri yukan haddi iki 
yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait 
davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri 
askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı 
gerektiren suçlardan sanık yedek subaylar hak
kında bu hüküm uygulanmaz. 

Savaş hâlinde, silâh altında bulunan veya 
silâh altına çağnlan bütün asker kişiler aleyhine 
adliye mahkemelerinin görevine giren suçlar
dan aşağı haddi beş yıl ve daha fazla hapis 
cezasını gerektirenler hariç olmak üzere, şüp
heli veya sanık bulunduklan diğer suçlara ait 
soruşturma ve kovuşturma işlemleri barışa 
veya askerliklerinin bitimine kadar geri 
bırakılır. 

Savaş hâlinde, aşağıda yazılı suçlar hariç 
olmak üzere, askerî mahkemenin görevine 
giren asker kişiler hakkındaki suçlara ait soruş
turma ve kovuşturma işlemleri, banşa veya as-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

kertiklerinin bitimine kadar geri bırakılır. An
cak teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri askerî men
faat ve zorunluluklar karşısında geri bırakma 
hükümlerinin uygulanmamasını askerî sav
cıdan isteyebilir. 

A) Aşağı haddi beş yıl ve daha fazla hapis 
cezasını gerektiren suçlar, 

B) Askerî Ceza Kanununun 3 üncü 
babının birinci, üçüncü (63 üncü maddesinin 
birinci fıkrası ile 76 ve 77 nci maddeleri hariç), 
dördüncü, beşinci (82, 83, 84, 95 inci mad
deleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suçlar, 

C) Askerî Ceza Kanununun 130, 131 ve 
137 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

Geri bırakma süresi içinde zamanaşımı iş
lemez." 

MADDE 7 - 3 5 3 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
ralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Asker olmayan kişilerin asker kişilerle 
müştereken işledikleri suçlarda yetkili askerî 
mahkeme, asker kişiler yönünden yetkili olan 
askerî mahkemedir. Asker olmayan kişilerin as
kerî mahkemelerde yargılanmalarını gerektiren 
diğer suçlarda ise, suçun işlendiği yere en yakın 
askerî mahkeme yetkilidir. Suçun işlendiği yer 
belli değil ise, yetkili askerî mahkeme 4/12/2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununda gösterilen usullere göre belirlenir. 

Savaş hâlinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya 
ve geç iltihak suretiyle bakaya suçlanndan sanık 
erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim merkezine 
zamanında katılmamak suretiyle bakaya suçu iş
leyen yedek subay adaylan, eğitimlerini takiben 
verildikleri birlik veya kurumlann tabi olduklan 
askerî mahkemede yargılanırlar. 

Savaş hâlinde saklı, yoklama kaçağı ve 
bakaya suçlanndan sanık yedek subay aday 
adaylan, kayıtlı bulundukları askerlik şubelerinin 
tabi olduğu askerî mahkemede yargılanırlar." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kertiklerinin bitimine kadar geri bırakılır. An
cak teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri askerî men
faat ve zorunluluklar karşısında geri bırakma 
hükümlerinin uygulanmamasını askerî sav
cıdan isteyebilir. 

A) Aşağı haddi beş yıl ve daha fazla hapis 
cezasını gerektiren suçlar, 

B) Askerî Ceza Kanununun 3 üncü 
babının birinci, üçüncü (63 üncü maddesinin 
birinci fıkrası ile 76 ve 77 nci maddeleri hariç), 
dördüncü, beşinci (82, 83, 84, 95 inci mad
deleri hariç), yedinci fasıllarında yazılı suçlar, 

C) Askerî Ceza Kanununun 130, 131 ve 
137 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

Geri bırakma süresi içinde zamanaşımı iş
lemez." 

MADDE 8- 353 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-
ralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Asker olmayan kişilerin asker kişilerle 
müştereken işledikleri suçlarda yetkili askerî 
mahkeme, asker kişiler yönünden yetkili olan 
askerî mahkemedir." 

"Savaş hâlinde saklı, yoklama kaçağı, 
bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya suçlann
dan sanık erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim 
merkezine zamanında katılmamak suretiyle 
bakaya suçu işleyen yedek subay adaylan, 
eğitimlerini takiben verildikleri birlik veya 
kurumlann tâbi oldukları askerî mahkemede 
yargılanırlar." 

"Savaş hâlinde saklı, yoklama kaçağı ve 
bakaya suçlanndan sanık yedek subay aday 
adaylan, kayıtlı bulunduklan askerlik şubelerinin 
tâbi olduğu askerî mahkemede yargılanırlar." 

"Savaş halinde, asker olmayan kişilerin 
askerî mahkemelerde yargılanmalarını gerek
tiren suçlarda ise, suçun işlendiği yere en yakın 
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MADDE 8 - 353 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 22 - Kadro ve kuruluş itibarıyla 
hangi askerî mahkemenin yetkisine girdikleri 
belli olmayan kişiler, suçu işledikleri veya böl
gesinde bulundukları yerdeki askerî birlik veya 
kurumun bağlı bulunduğu askerî mahkemenin 
yetkisine tabidirler. 

Yetkili askerî mahkeme birden fazla ol
duğu takdirde şüpheliyi yakalayan veya soruş
turma yapılmasını daha önce isteyen kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmirinin teş
kilatında kurulan askerî mahkeme yetkilidir." 

MADDE 9 - 3 5 3 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birden fazla mahkemeye tabi şüpheliler 
hakkında yetki: 

MADDE 28 - Bir suçta birkaç şüpheli 
bulunur ve bunlar birden fazla askerî mahkeme 
yetkisine tâbi olursa ilgili askerî savcılar hepsi 
hakkında soruşturmanın hangi askerî savcılık 
tarafından yapılacağını kararlaştırırlar. Uz-
laşamazlar ise, soruşturmayı yapacak savcılığı 
Millî Savunma Bakanlığı tayin eder. 

Birleştirilerek yapılan soruşturma sonunda 
şüphelilerin hepsi hakkında dava, soruşturmayı 
yapan askerî savcının teşkilatında bulunduğu 
askerî mahkemede açılabilir. 

Şüphelilerden biri hakkında evvelden dava 
açılmış ise askerî savcılardan birinin istemi 
üzerine Askerî Yargıtay tarafından bütün şüp
helilerin davasına bakacak askerî mahkeme 
tayin olunur." 

MADDE 10 - 353 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

askerî mahkeme yetkilidir. Suçun işlendiği yer 
belli değil ise, yetkili askerî mahkeme 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununda gösterilen usullere 
göre belirlenir." 

MADDE 9- 353 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 22- Kadro ve kuruluş itibarıyla 
hangi askerî mahkemenin yetkisine girdikleri 
belli olmayan kişiler, suçu işledikleri veya böl
gesinde bulundukları yerdeki askerî birlik veya 
kurumun bağlı bulunduğu askerî mahkemenin 
yetkisine tabidirler. 

Yetkili askerî mahkeme birden fazla ol
duğu takdirde şüpheliyi yakalayan veya soruş
turma yapılmasını daha önce isteyen kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmirinin teş
kilatında kurulan askerî mahkeme yetkilidir." 

MADDE 10- 353 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birden fazla mahkemeye tâbi şüpheliler 
hakkında yetki: 

MADDE 28- Bir suçta birkaç şüpheli 
bulunur ve bunlar birden fazla askerî mahkeme 
yetkisine tâbi olursa ilgili askerî savcılar hepsi 
hakkında soruşturmanın hangi askerî savcılık 
tarafından yapılacağını kararlaştırırlar. Uz-
laşamazlar ise, soruşturmayı yapacak savcılığı 
Millî Savunma Bakanlığı tayin eder. 

Birleştirilerek yapılan soruşturma sonunda 
şüphelilerin hepsi hakkında dava, soruşturmayı 
yapan askerî savcının teşkilatında bulunduğu 
askerî mahkemede açılabilir. 

Şüphelilerden biri hakkında evvelden dava 
açılmış ise askerî savcılardan birinin istemi 
üzerine Askerî Yargıtay tarafından bütün şüp
helilerin davasına bakacak askerî mahkeme 
tayin olunur." 

MADDE 11- 353 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 32 - Sanık, sınıf ve rütbe yönün
den olmayan yetkisizlik iddiasını duruşmada 
sorgusundan önce askerî mahkemeye bildirir. 

Yetkisizlik iddiası üzerine askerî mah
keme bu iddiayı, sanığın sorgusundan önce 
karara bağlar. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik 
iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler 
de bu hususta re'sen karar veremez." 

MADDE 11 - 353 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yetkisi olmayan askerî savcının ve askerî 
mahkemenin yaptığı soruşturma ve kovuşturma: 

MADDE 33 - Yetkisi olmayan askerî sav
cı ve askerî mahkeme tarafından yapılan soruş
turma ve kovuşturma işlemleri, sadece yet
kisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz." 

MADDE 12 - 353 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Hâkimin davaya bakamayacağı hâller ve 
hâkimin reddi: 

MADDE 37 - Hâkim, Ceza Muhakemesi 
Kanununda belirtilen hâllerde ve dava ile ilgili 
olarak teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri sıfatı 
ile istemde bulunmuş veya âmir sıfatı ile vak'a 
hakkında rapor vermiş ise hâkimlik görevini 
yapamaz. 

Savaşta, hâkimin davaya bakamayacağı 
hâller dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin 
reddi isteminde bulunulamaz." 

MADDE 13-353 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî savcılann reddi ve çekinmesi: 
MADDE 46 - Askerî savcılar reddedilemez. 

Ancak, hâkimin davaya bakamayacağı hâllerden 
veya hâkimin ret sebeplerinden biri bulunursa 
davadan çekinirler." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"MADDE 32- Sanık, sınıf ve rütbe yönün
den olmayan yetkisizlik iddiasını duruşmada 
sorgusundan önce askerî mahkemeye bildirir. 

Yetkisizlik iddiası üzerine askerî mah
keme bu iddiayı, sanığın sorgusundan önce 
karara bağlar. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik 
iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler 
de bu hususta re'sen karar veremez." 

MADDE 12 - 353 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yetkisi olmayan askerî savcının ve askerî 
mahkemenin yaptığı soruşturma ve kovuştur
ma: 

MADDE 33 - Yetkisi olmayan askerî sav
cı ve askerî mahkeme tarafından yapılan soruş
turma ve kovuşturma işlemleri, sadece yet
kisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz." 

MADDE 13- 353 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Hâkimin davaya bakamayacağı hâller ve 
hâkimin reddi: 

MADDE 37- Hâkim, Ceza Muhakemesi 
Kanununda belirtilen hâllerde ve dava ile ilgili 
olarak teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri sıfatı 
ile istemde bulunmuş veya âmir sıfatı ile vak'a 
hakkında rapor vermiş ise hâkimlik görevini 
yapamaz. 

Savaşta, hâkimin davaya bakamayacağı 
hâller dışındaki bir sebebe dayanılarak hâkimin 
reddi isteminde bulunulamaz." 

MADDE 14- 353 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî savcılann reddi ve çekinmesi: 
MADDE 46- Askerî savcılar reddedilemez. 

Ancak, hâkimin davaya bakamayacağı hâllerden 
veya hâkimin ret sebeplerinden biri bulunursa 
davadan çekinirler." 
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MADDE 14 - 353 sayılı Kanunun 49 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tebligat ve yazışma usulü: 
MADDE 49 - Mahkeme kıdemli hâkimi 

veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya 
özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. 

İnfaz edilecek kararlar, askerî savcılığa 
verilir. 

Askerî Yargıtayda tebliğ veya yerine 
getirilecek kararlar, Askerî Yargıtay Başsav
cısına verilir. Başsavcı, tebliğ veya yerine getir
me için gerekli tedbirleri alır." 

MADDE 15 - 353 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 59 - Asker kişi olan tanıklar, 
bağlı bulundukları birlik komutanı veya askerî 
kurum âmirlerinin emri ile getirilirler. 

Tutuklu ve ivedi işler ile savaş hâlinde 
tanıklar zorla getirilebilirler." 

MADDE 16 - 353 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî mahallerde keşif: 
MADDE 63 - Askerî mahallerde yapılacak 

keşiflerde o yerdeki askerî birlik komutanı 
veya askerî kurum âmiri haberdar edilir." 

MADDE 17 - 353 sayılı Kanunun 69 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tutuklama karan: 
MADDE 69 - Tutuklama karan; soruştur

ma evresinde askerî savcının veya teşkilatında 
askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya 
askerî kurum âmirinin istemi üzerine, kovuş
turma evresinde ise askerî savcının istemi ile 
veya re'sen askerî mahkeme tarafından verilir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri şüphelinin 
tutuklanmasını istediği takdirde bu istemini 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15-353 sayılı Kanunun 49 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tebligat ve yazışma usulü: 
MADDE 49- Mahkeme kıdemli hâkimi 

veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya 
özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve 
kuruluşlan ile ilgili yazışmalan yapar. 

İnfaz edilecek kararlar, askerî savcılığa 
verilir. 

Askerî Yargıtayda tebliğ veya yerine 
getirilecek kararlar, Askerî Yargıtay Başsav
cısına verilir. Başsavcı, tebliğ veya yerine getir
me için gerekli tedbirleri alır." 

MADDE 16- 353 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 59- Asker kişi olan tanıklar, 
bağlı bulundukları birlik komutanı veya askerî 
kurum âmirlerinin emri ile getirilirler. 

Tutuklu ve ivedi işler ile savaş hâlinde 
tanıklar zorla getirilebilirler." 

MADDE 17- 353 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî mahallerde keşif: 
MADDE 63- Askerî mahallerde yapılacak 

keşiflerde o yerdeki askerî birlik komutanı 
veya askerî kurum âmiri haberdar edilir. " 

MADDE 18- 353 sayılı Kanunun 69 uncu 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tutuklama kararı: 
MADDE 69- Tutuklama karan; soruştur

ma evresinde askerî savcının veya teşkilatında 
askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya 
askerî kurum âmirinin istemi üzerine, kovuş
turma evresinde ise askerî savcının istemi ile 
veya re'sen askerî mahkeme tarafından verilir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri şüphelinin 
tutuklanmasını istediği takdirde bu istemini 
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gerekçesi ile birlikte askerî savcıya bildirir. As
kerî savcı, bu istemi yetkili askerî mahkemeye 
intikal ettirmekle yükümlüdür." 

MADDE 18 - 353 sayılı Kanunun 71 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tutuklama nedenleri: 
MADDE 71 - Kuvvetli suç şüphesinin var

lığını gösteren olguların bulunması durumunda 
Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen tutuk
lama nedenlerinden birinin varlığı hâlinde veya 
askerî disiplinin korunması amacıyla şüpheli 
veya sanık hakkında tutuklama kararı 
verilebilir. 

Sırf askerî suçlarda, kanunda öngörülen 
cezanın üst sınırı bir yıldan az olsa dahi tutuk
lama kararı verilebilir." 

MADDE 19-353 sayılı Kanunun 73 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Şüpheli veya sanığın tutuklanmasından 
kimlere haber verileceği: 

MADDE 73- Şüpheli veya sanığın tutuk
lanmasından; yakınları, teşkilatında askerî 
mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî 
kurum âmiri ile şüpheli veya sanığın mensup 
olduğu askerî birlik komutanı veya askerî 
kurum âmiri derhâl haberdar edilir." 

MADDE 20-353 sayılı Kanunun 74 üncü 
maddesinde yer alan "Tutuklama kararına karşı 
sanık" ibaresi "Tutuklama kararına karşı şüp
heli, sanık" olarak, son fıkrası ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, itirazı inceleyen mahkeme, şüpheli 
veya sanığın tutuklanmasına karar verdiği tak
dirde; şüpheli veya sanık, itirazda bulunan teş
kilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı 
veya askerî kurum âmirinin teşkilatındaki askerî 
mahkeme hariç, en yakın askerî mahkemeye 
yukarıdaki süre içinde itiraz edebilir. Bu mah
kemenin verdiği karar kesindir." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gerekçesi ile birlikte askerî savcıya bildirir. As
kerî savcı, bu istemi yetkili askerî mahkemeye 
intikal ettirmekle yükümlüdür." 

MADDE 19- 353 sayılı Kanunun 71 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tutuklama nedenleri: 
MADDE 71- Kuvvetli suç şüphesinin var

lığını gösteren olguların bulunması durumunda 
Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen tutuk
lama nedenlerinden birinin varlığı hâlinde veya 
askerî disiplinin korunması amacıyla şüpheli 
veya sanık hakkında tutuklama kararı 
verilebilir. 

Sırf askerî suçlarda, kanunda öngörülen 
cezanın üst sınırı bir yıldan az olsa dahi tutuk
lama karan verilebilir." 

MADDE 20- 353 sayılı Kanunun 73 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Şüpheli veya sanığın tutuklanmasından 
kimlere haber verileceği: 

MADDE 73- Şüpheli veya sanığın tutuk
lanmasından; yakınları, teşkilatında askerî 
mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî 
kurum âmiri ile şüpheli veya sanığın mensup 
olduğu askerî birlik komutanı veya askerî 
kurum âmiri derhâl haberdar edilir." 

MADDE 21- 353 sayılı Kanunun 74 üncü 
maddesinde yer alan "Tutuklama kararına karşı 
sanık" ibaresi "Tutuklama kararına karşı şüp
heli, sanık" olarak, son fıkrası ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, itirazı inceleyen mahkeme, şüpheli 
veya sanığın tutuklanmasına karar verdiği tak
dirde; şüpheli veya sanık, itirazda bulunan teş
kilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmirinin teşkilatın
daki askerî mahkeme hariç, en yakın askerî mah
kemeye yukarıdaki süre içinde itiraz edebilir. Bu 
mahkemenin verdiği karar kesindir." 
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MADDE 21 - 353 sayılı Kanunun 75 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 75 - Soruşturma evresinde şüp
helinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve 
en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutuk
luluk hâlinin devamının gerekip gerek
meyeceği hususunda, askerî savcının istemi 
üzerine tutuklama karannı veren askerî mah
keme tarafından 71 inci madde hükümleri göz 
önünde bulundurularak karar verilir. Bu karar 
şüpheliye tebliğ olunur. 

Tutukluluk hâlinin incelenmesi, yukarıdaki 
fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından 
da istenebilir. 

İnceleme tarihinde askerî mahkemenin 
vereceği karara karşı, teşkilatında askerî mah
keme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum 
âmiri, askerî savcı ve şüpheli üç gün içinde bu 
mahkemeye en yakın askerî mahkemede itiraz 
edebilir. İtirazı inceleyen askerî mahkemenin 
vereceği karar kesindir. 

Askerî mahkeme; tutuklu bulunan sanığın 
duruşmasında, tutukluluk hâlinin devamının 
gerekip gerekmeyeceğini, her oturumda veya 
koşullar gerektirdiğinde davanın açılmasından 
hükmün kesinleşmesine kadar askerî savcı 
veya sanığın istemi üzerine veya re'sen in
celeyerek karara bağlar." 

MADDE 22 - 353 sayılı Kanunun 79 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 79- Aşağıda belirtilen hallerde, 
asker kişi herkes tarafından geçici olarak 
yakalanabilir: 

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması, 
b) Suçüstü bir fiilden dolayı; izlenen kişinin 

kaçması olasılığının bulunması veya hemen 
kimliğini belirleme olanağının bulunmaması. 

Tutuklama kararı veya yakalama emri 
düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde; askerî savcıya derhal 
başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, âmiri, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22- 353 sayılı Kanunun 75 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 75- Soruşturma evresinde şüp
helinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve 
en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutuk
luluk hâlinin devamının gerekip gerek
meyeceği hususunda, askerî savcının istemi 
üzerine tutuklama karannı veren askerî mah
keme tarafından 71 inci madde hükümleri göz 
önünde bulundurularak karar verilir. Bu karar 
şüpheliye tebliğ olunur. 

Tutukluluk hâlinin incelenmesi, yukarı
daki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli 
tarafından da istenebilir. 

İnceleme tarihinde askerî mahkemenin 
vereceği karara karşı, teşkilatında askerî mah
keme kurulan kıt'a komutanı veya askerî 
kurum âmiri, askerî savcı ve şüpheli üç gün 
içinde bu mahkemeye en yakın askerî mah
kemede itiraz edebilir. İtirazı inceleyen askerî 
mahkemenin vereceği karar kesindir. 

Askerî mahkeme; tutuklu bulunan sanığın 
duruşmasında, tutukluluk hâlinin devamının 
gerekip gerekmeyeceğini, her oturumda veya 
koşullar gerektirdiğinde davanın açılmasından 
hükmün kesinleşmesine kadar askerî savcı 
veya sanığın istemi üzerine veya re'sen in
celeyerek karara bağlar." 

MADDE 23- 353 sayılı Kanunun 79 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 79- Aşağıda belirtilen hallerde, 
asker kişi herkes tarafından geçici olarak 
yakalanabilir: 

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması, 
b) Suçüstü bir fiilden dolayı; izlenen kişinin 

kaçması olasılığının bulunması veya hemen 
kimliğini belirleme olanağının bulunmaması. 

Tutuklama kararı veya yakalama emri 
düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde; askerî savcıya derhal 
başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, âmiri, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

üstü, askerî karakol, nöbetçi, devriye, askerî in
zibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama 
yetkisine sahiptir. 

Birinci fıkra hükmü, resmi elbiseli subay, 
astsubay ve askerî öğrenciler hakkında ancak 
ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar
da uygulanabilir." 

MADDE 23-353 sayılı Kanunun 80 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi 
ve gözaltı: 

MADDE 80- Yakalanan kişi serbest 
bırakılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat 
karakoluna veya askerî makama teslim olunur 
veya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar olay 
yerinde tutulur. 

Yakalanan kişi ve olay hakkında askerî 
savcı veya Cumhuriyet savcısına hemen bilgi 
verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır. 
Kişinin yakalandığı bir yakınına veya belir
lediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. 

Yakalanan kişi askerî savcı veya Cum
huriyet savcısı tarafından bırakılmazsa soruş
turmanın tamamlanması için gözaltına alın
masına karar verilir. 

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın 
askerî mahkeme veya sulh hâkimine gönderil
mesi için zorunlu süre hariç yakalama anından 
itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama 
yerine en yakın askerî mahkeme veya sulh 
hâkimine gönderilme için zorunlu süre oniki 
saatten fazla olamaz. 

Toplu olarak işlenen suçlarda, suçun 
niteliği, delillerin toplanmasındaki güçlük veya 
şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; askerî 
savcı veya Cumhuriyet savcısı gözaltı 
süresinin, her defasında bir günü geçmemek 
üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak 
emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması em
ri gözaltına almana derhâl tebliğ edilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

üstü, askerî karakol, nöbetçi, devriye, askerî in
zibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama 
yetkisine sahiptir. 

Birinci fıkra hükmü, resmi elbiseli subay, 
astsubay ve askerî öğrenciler hakkında ancak 
ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlar
da uygulanabilir." 

MADDE 24- 353 sayılı Kanunun 80 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi 
ve gözaltı: 

MADDE 80- Yakalanan kişi serbest 
bırakılmaz ise hemen en yakın askerî inzibat 
karakoluna veya askerî makama teslim olunur 
veya yetkili askerî inzibat gelinceye kadar olay 
yerinde tutulur. 

Yakalanan kişi ve olay hakkında askerî 
savcı ve Cumhuriyet savcısına hemen bilgi 
verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır. 
Kişinin yakalandığı bir yakınına veya belir
lediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. 

Yakalanan kişi askerî savcı veya Cum
huriyet savcısı tarafından bırakılmazsa soruş
turmanın tamamlanması için gözaltına alın
masına karar verilir. 

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın 
askerî mahkeme veya sulh hâkimine gönderil
mesi için zorunlu süre hariç yakalama anından 
itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama 
yerine en yakın askerî mahkeme veya sulh 
hâkimine gönderilme için zorunlu süre oniki 
saatten fazla olamaz. 

Toplu olarak işlenen suçlarda, suçun 
niteliği, delillerin toplanmasındaki güçlük veya 
şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; askerî 
savcı veya Cumhuriyet savcısı gözaltı 
süresinin, her defasında bir günü geçmemek 
üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak 
emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması em
ri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve 
gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin askerî 
savcı veya Cumhuriyet savcısının yazılı enirine 
karşı, yakalanan kişi, müdafi veya kanunî tem
silcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede 
kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağ
lamak için askerî mahkemeye veya sulh ceza 
hâkimine başvurabilir. Askerî mahkeme veya 
sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde 
yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın 
veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzat
manın yerinde olduğu kanısına varılırsa baş
vuru reddedilir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralarda yazılı 
süreler içinde şüpheli, sorguya çekilmek üzere 
askerî mahkeme önüne çıkarılır; askerî mah
keme önüne çıkarılma imkânı olmaması halinde, 
en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu süreler 
geçtikten sonra mahkeme veya hâkim karan ol
maksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 

Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, 
yakalanma veya gözaltına almayı gerektiren bir 
hal görmez veya bu sebepler ortadan kalkmış 
bulunursa gözaltına alınan kişinin serbest 
bırakılmasını emreder." 

MADDE 24-353 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Şüpheli veya sanığın getirilmesi: 
MADDE 81 - Asker kişiler, ifadelerinin 

alınması veya sorgulan için bağlı bulundukları 
askerî birlik komutanının veya askerî kurum 
âmirinin emri ile getirilirler. 

Tutuklu olanlar muhafaza altında gönderilir. 
Savaş hâlinde asker olmayan şüpheli ve 

sanıklar davetiye çıkarılmadan zorla getir-
tilebilirler." 

MADDE 25-353 sayılı Kanunun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve 
gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin askerî sav
cı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emrine 
karşı, yakalanan kişi, müdafi veya kanunî tem
silcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan 
hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak 
için askerî mahkemeye veya sulh ceza hâkimine 
başvurabilir. Askerî mahkeme veya sulh ceza 
hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak der
hâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan baş
vuruyu sonuçlandınr. Yakalamanın veya gözal
tına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerin
de olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir. 

Dördüncü ve beşinci fıkralarda yazılı 
süreler içinde şüpheli, sorguya çekilmek üzere 
askerî mahkeme önüne çıkanlır; askerî mah
keme önüne çıkanlma imkânı olmaması halin
de, en yakın sulh hâkimine gönderilir. Bu 
süreler geçtikten sonra mahkeme veya hâkim 
kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun 
kılınamaz. 

Askerî mahkeme veya sulh hâkimi, 
yakalanma veya gözaltına almayı gerektiren bir 
hal görmez veya bu sebepler ortadan kalkmış 
bulunursa gözaltına alman kişinin serbest 
bırakılmasını emreder." 

MADDE 25- 353 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Şüpheli veya sanığın getirilmesi: 
MADDE 81- Asker kişiler, ifadelerinin 

alınması veya sorguları için bağlı bulundukları 
askerî birlik komutanının veya askerî kurum 
âmirinin emri ile getirilirler. 

Tutuklu olanlar muhafaza altında gönderilir. 
Savaş hâlinde asker olmayan şüpheli ve 

sanıklar davetiye çıkanlmadan zorla getir-
tilebilirler." 

MADDE 26- 353 sayılı Kanunun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Askerî savcı, asker kişi olan bir şüp
helinin yapılan soruşturma dolayısıyla geçici 
olarak işten el çektirilmesini gerekli görürse, 
bu hususta karar verilmesini teşkilatında askerî 
mahkeme kurulan yetkili kıt'a komutanı veya 
askerî kurum âmirinden ister. Kıt'a komutanı 
veya askerî kurum âmiri bu hususta en geç üç 
gün içinde kararını verir ve sonucunu askerî 
savcıya bildirir." 

MADDE 26 - 353 sayılı Kanunun 85 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Müdafi sayısının sınırlanması: 
MADDE 85 - Savaş hâlinde müdafılerin 

sayısı sınırlanabilir." 
MADDE 27 - 353 sayılı Kanunun 93 üncü 

maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Askerî suçlara dair asker kişiler tarafın
dan yapılacak sözlü ve yazılı ihbar ve şikâyet
ler silsile yolu ile şüphelinin âmiri olan askerî 
makama yapılır." 

"Asker kişilerden başkası tarafından 
yapılacak sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler, 
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dairesin
de yetkili makamlara veya şüphelinin âmiri 
olan askerî makama yapılır." 

MADDE 28 - 353 sayılı Kanunun 95 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 95 - Cumhuriyet savcılıklarına 
veya zabıta makam ve memurlarına yapılacak 
askerî yargıya tabi suç ihbar ve şikâyetleri şüp
helinin âmiri olan makama gönderilir. 

Askerî birlik komutam veya askerî kurum 
âmiri maiyetinden birinin kendisine ihbar veya 
şikâyet olunan veyahut diğer suretle öğrendiği, 
askerî mahkemelerin görev alanına giren suç
lan hakkında şüphelinin kimliğini, isnat olunan 
suçu ve bu suçun delillerini gösterir bir vak'a 
raporu düzenler ve adli yönden bağlı bulun
duğu askerî mahkemenin teşkilatında kurul-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"Askerî savcı, asker kişi olan bir şüp
helinin yapılan soruşturma dolayısıyla geçici 
olarak işten el çektirilmesini gerekli görürse, 
bu hususta karar verilmesini teşkilatında askerî 
mahkeme kurulan yetkili kıt'a komutanı veya 
askerî kurum âmirinden ister. Kıt'a komutanı 
veya askerî kurum âmiri bu hususta en geç üç 
gün içinde kararını verir ve sonucunu askerî 
savcıya bildirir." 

MADDE 27- 353 sayılı Kanunun 85 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Müdafi sayısının sınırlanması: 
MADDE 85- Savaş hâlinde müdafılerin 

sayısı sınırlanabilir." 
MADDE 28- 353 sayılı Kanunun 93 üncü 

maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Askerî suçlara dair asker kişiler tarafın
dan yapılacak sözlü ve yazılı ihbar ve şikâyet
ler silsile yolu ile şüphelinin âmiri olan askerî 
makama yapılır." 

"Asker kişilerden başkası tarafından 
yapılacak sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler, 
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dairesin
de yetkili makamlara veya şüphelinin âmiri 
olan askerî makama yapılır." 

MADDE 29- 353 sayılı Kanunun 95 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 95- Cumhuriyet savcılıklarına 
veya zabıta makam ve memurlanna yapılacak 
askerî yargıya tâbi suç ihbar ve şikâyetleri şüp
helinin âmiri olan makama gönderilir. 

Askerî birlik komutanı veya askerî kurum 
âmiri maiyetinden birinin kendisine ihbar veya 
şikâyet olunan veyahut diğer suretle öğrendiği, 
askerî mahkemelerin görev alanına giren suç
lan hakkında şüphelinin kimliğini, isnat olunan 
suçu ve bu suçun delillerini gösterir bir vak'a 
raporu düzenler ve adli yönden bağlı bulun
duğu askerî mahkemenin teşkilatında kurul-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

duğu kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirine 
gönderir. 

Teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri, suç ev
rakını inceledikten sonra askerî savcıya gön
derir ve şüphelinin tutuklanmasını isterse bu 
husustaki istemini de bildirir. 

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
suçlar veya gecikmesinde sakınca umulan hal
lerde askerî savcılar derhal soruşturmaya baş
larlar. Zorunluluk halinde bu soruşturma bir 
disiplin subayı tarafından da yapılabilir. Bu 
hallerde durum derhal yetkili askerî mah
kemenin teşkilatında kurulduğu komutan veya 
askerî kurum âmirine bildirilir. 

Cumhuriyet savcılan, zabıta makam ve 
memurları ve askerî âmirler askerî savcının işe 
el koymasına kadar eylemin sübut vasıtalarının 
ve delillerinin kaybolmasını önleyecek, gecik
mesinde sakınca umulan tedbirleri alırlar." 

MADDE 29-353 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü ve dör
düncü fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Soruşturma:" 
"Askerî savcı 95 inci maddede yazılı usul 

ve yollarla bir suçun işlendiğini öğrenir öğren
mez, kamu davasının açılmasına lüzum olup 
olmadığına karar verilmek üzere bir soruşturma 
yapar." 

"Şüpheli suçunu itiraf etse bile, öz 
vak'anın soruşturulması gerekir. 

Askerî savcı, maddî gerçeğin araştırılması 
ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, kolluk 
görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve 
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza al
tına almak ve şüphelinin haklannı korumakla 
yükümlüdür." 

MADDE 30-353 sayılı Kanunun 97 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 97 - Askerî savcı, gerek doğ
rudan doğruya ve gerekse askerî, adlî veya 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

duğu kıt'a komutanı veya askerî kurum âmirine 
gönderir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri, suç ev
rakını inceledikten sonra askerî savcıya gön
derir ve şüphelinin tutuklanmasını isterse bu 
husustaki istemini de bildirir. 

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
suçlar veya gecikmesinde sakınca umulan hal
lerde askerî savcılar derhal soruşturmaya baş
larlar. Zorunluluk halinde bu soruşturma bir 
disiplin subayı tarafından da yapılabilir. Bu 
hallerde durum derhal yetkili askerî mah
kemenin teşkilatında kurulduğu komutan veya 
askerî kurum âmirine bildirilir. 

Cumhuriyet savcıları, zabıta makam ve 
memurları ve askerî âmirler askerî savcının işe 
el koymasına kadar eylemin sübut vasıtalannın 
ve delillerinin kaybolmasını önleyecek, gecik
mesinde sakınca umulan tedbirleri alırlar." 

MADDE 30- 353 sayılı Kanunun 96 ncı 
maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü ve dör
düncü fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Soruşturma:" 
"Askerî savcı 95 inci maddede yazılı usul 

ve yollarla bir suçun işlendiğini öğrenir öğren
mez, kamu davasının açılmasına lüzum olup 
olmadığına karar verilmek üzere bir soruşturma 
yapar." 

"Şüpheli suçunu itiraf etse bile, öz 
vak'anm soruşturulması gerekir. 

Askerî savcı, maddî gerçeğin araştırılması 
ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, kolluk 
görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve 
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza al
tına almak ve şüphelinin haklannı korumakla 
yükümlüdür." 

MADDE 31- 353 sayılı Kanunun 97 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 97- Askerî savcı, gerek doğ
rudan doğruya ve gerekse askerî, adlî veya 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

diğer kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü 
araştırmayı yapabilir; bütün kamu görevlilerin
den ve özel kuruluşlardan soruşturmaya ilişkin 
her türlü bilgiyi isteyebilir. 

Askerî savcılar; diğer askerî savcılar ile 
Cumhuriyet savcılanm istinabe edebilirler. 

Askerî, adlî ve diğer kolluk görevlileri, as
kerî savcının soruşturmaya ilişkin bütün emir
lerini gecikmeksizin yerine getirmekle yüküm
lüdür. Bu emirler yazılı; acele hâllerde sözlü 
olarak verilir. 

Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte 
olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bil
gi ve belgeleri, talep eden askerî savcıya vakit 
geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür." 

MADDE 31 - 353 sayılı Kanunun 103 ün
cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Soruşturma sırasında bu soruşturmanın 
başka bir kişiyi veya suçu kapsayacak şekilde 
genişletilmesi gerekirse, askerî savcı ivedi hâl
lerde bu soruşturmayı kendiliğinden yapar." 

MADDE 32-353 sayılı Kanunun 107 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 
itiraz: 

MADDE 107 - Askerî savcı tarafından 
verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar, teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri ile şüp
heli ve suçtan zarar görene bildirilir. 

Bu karara karşı teşkilatında askerî mah
keme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum 
âmiri ya da suçtan zarar gören, kararın ken
dilerine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde 
karan veren askerî savcının teşkilatında olduğu 
askerî mahkemeye yer itibanyla en yakın as
kerî mahkemede itiraz edebilirler. En yakın as
kerî mahkemenin tayininde kararsızlık olursa, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

diğer kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü 
araştırmayı yapabilir; bütün kamu görevlilerin
den ve özel kuruluşlardan soruşturmaya ilişkin 
her türlü bilgiyi isteyebilir. 

Askerî savcılar; diğer askerî savcılar ile 
Cumhuriyet savcılanm istinabe edebilirler. 

Askerî, adlî ve diğer kolluk görevlileri, as
kerî savcının soruşturmaya ilişkin bütün emir
lerini gecikmeksizin yerine getirmekle yüküm
lüdür. Bu emirler yazılı; acele hâllerde sözlü 
olarak verilir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı 
olarak da bildirilir. 

Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte 
olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bil
gi ve belgeleri, talep eden askerî savcıya vakit 
geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür." 

MADDE 32- 353 sayılı Kanunun 103 ün
cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Soruşturma sırasında bu soruşturmanın 
başka bir kişiyi veya suçu kapsayacak şekilde 
genişletilmesi gerekirse, askerî savcı ivedi hâl
lerde bu soruşturmayı kendiliğinden yapar." 

MADDE 33- 353 sayılı Kanunun 107 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karara itiraz: 

MADDE 107- Askerî savcı tarafından 
verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar, teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri ile şüp
heli ve suçtan zarar görene bildirilir. 

Bu karara karşı teşkilatında askerî mah
keme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum 
âmiri ya da suçtan zarar gören, kararın ken
dilerine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde 
karan veren askerî savcının teşkilatında olduğu 
askerî mahkemeye yer itibarıyla en yakın askerî 
mahkemede itiraz edebilirler. En yakın askerî 
mahkemenin tayininde kararsızlık olursa, bu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1212) 



- 2 9 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

bu husus Millî Savunma Bakanlığınca giderilir. 
İtiraz isteminde kamu davasının açılmasını 
haklı gösterecek olaylar ve deliller gösterilir." 

MADDE 33 - 353 sayılı Kanunun 108 in
ci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İtiraz üzerine askerî savcının o zamana 
kadar yaptığı soruşturmayı içine alan dosya, itirazı 
inceleyecek olan askerî mahkemeye gönderilir. 

Askerî mahkeme, süre tayin ederek bir 
diyeceği varsa bildirmesi için itiraz istemini 
şüpheliye tebliğ edebilir." 

MADDE 34 - 353 sayılı Kanunun 109 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ret karan suçtan zarar görene; eğer itiraz 
teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutam veya askerî kurum âmiri tarafından 
yapılmış ise bu makama tebliğ olunur ve ayrıca 
askerî savcıya ve şüpheliye bildirilir." 

MADDE 35 - 353 sayılı Kanunun 110 un
cu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî mahkeme, itirazın yerinde ve hak
lı olduğuna kanaat getirirse, şüpheli hakkında 
kamu davası açılmasının gerekli olduğuna karar 
verir ve evrakı yetkili askerî savcıya gönderir." 

MADDE 36-353 sayılı Kanunun 111 in
ci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî savcı tarafından verilip süresi 
içinde itiraz edilmeyen veya itiraz edilip de 
süresi içinde itiraz edilmediğinden veya sebep 
gösterilmediğinden hakkındaki itiraz reddolun-
muş bulunan kovuşturmaya yer olmadığı karan 
üzerine, Millî Savunma Bakanı soruşturmaya 
devam edilmesi veya kamu davası açılması 
hususlannda askerî savcıya emir verebilir." 

MADDE 37 - 353 sayılı Kanunun 112 nci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralan aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

husus Millî Savunma Bakanlığınca giderilir. 
İtiraz isteminde kamu davasının açılmasını hak
lı gösterecek olaylar ve deliller gösterilir." 

MADDE 34- 353 sayılı Kanunun 108 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"İtiraz üzerine askerî savcının o zamana 
kadar yaptığı soruşturmayı içine alan dosya, itirazı 
inceleyecek olan askerî mahkemeye gönderilir. 

Askerî mahkeme, süre tayin ederek bir 
diyeceği varsa bildirmesi için itiraz istemini 
şüpheliye tebliğ edebilir." 

MADDE 35- 353 sayılı Kanunun 109 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Ret kararı suçtan zarar görene; eğer 
itiraz, teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri tarafın
dan yapılmış ise bu makama tebliğ olunur ve 
aynca askerî savcıya ve şüpheliye bildirilir." 

MADDE 36- 353 sayılı Kanunun 110 un
cu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî mahkeme, itirazın yerinde ve hak
lı olduğuna kanaat getirirse, şüpheli hakkında 
kamu davası açılmasının gerekli olduğuna karar 
verir ve evrakı yetkili askerî savcıya gönderir." 

MADDE 37- 353 sayılı Kanunun 111 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Askerî savcı tarafından verilip süresi 
içinde itiraz edilmeyen veya itiraz edilip de 
süresi içinde itiraz edilmediğinden veya sebep 
gösterilmediğinden hakkındaki itiraz reddolun-
muş bulunan kovuşturmaya yer olmadığı karan 
üzerine, Millî Savunma Bakanı soruşturmaya 
devam edilmesi veya kamu davası açılması 
hususlarında askerî savcıya emir verebilir." 

MADDE 38- 353 sayılı Kanunun 112 nci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralan aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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"Bu karara karşı şüpheli ve suçtan zarar 
gören ile teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri onbeş 
gün içinde itiraz edebilir. 

Bu itiraz hakkında 107, 108 ve 109 uncu 
madde hükümleri uygulanır. İtirazın kabul edil
mesi halinde, askerî savcı, soruşturmanın 
sonucuna göre karar verir." 

MADDE 38-353 sayılı Kanunun 115 in
ci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İddianamenin iadesi karanna itiraz: 
MADDE 115 - Askerî savcı, iddianamenin 

iadesi karanna karşı yedi gün içinde en yakın 
askerî mahkemeye itiraz edebilir." 

MADDE 39 - 353 sayılı Kanunun 196 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 196 - Kanun yollan, askerî sav
cı, şüpheli, sanık ve katılan, katılma isteği karara 
bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını 
alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan
lar ile teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı ve askerî kurum âmirine açıktır. 

Askerî savcı ile teşkilatında askerî mah
keme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum 
âmiri şüpheli veya sanık lehine de kanun yol-
lanna başvurabilir." 

MADDE 40-353 sayılı Kanunun 202 nci 
maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İtiraz olunabilecek kararlar ve itiraz merci:" 
"Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan 

hallerde yapılacak itirazlan en yakın askerî 
mahkeme inceler." 

MADDE 41 - 353 sayılı Kanunun 205 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 205- Askerî mahkemelerce 
verilen hükümler temyiz edilebilir. 

Onbeş yıl ve daha fazla hapis cezasına iliş
kin hükümler kendiliğinden temyize tâbidir. 

Ancak; 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"Bu karara karşı şüpheli ve suçtan zarar 
gören ile teşkilatında askerî mahkeme kurulan 
kıt'a komutanı veya askerî kurum âmiri onbeş 
gün içinde itiraz edebilir. 

Bu itiraz hakkında 107, 108 ve 109 uncu 
madde hükümleri uygulanır. İtirazın kabul edil
mesi halinde, askerî savcı, soruşturmanın 
sonucuna göre karar verir." 

MADDE 39- 353 sayılı Kanunun 115 inci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İddianamenin iadesi kararına itiraz: 
MADDE 115- Askerî savcı, iddianamenin 

iadesi kararına karşı yedi gün içinde en yakın 
askerî mahkemeye itiraz edebilir." 

MADDE 40- 353 sayılı Kanunun 196 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 196- Kanun yollan, askerî savcı, 
şüpheli, sanık ve katılan, katılma isteği karara 
bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını 
alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan
lar ile teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı ve askerî kurum âmirine açıktır. 

Askerî savcı ile teşkilatında askerî mah
keme kurulan kıt'a komutanı veya askerî 
kurum âmiri şüpheli veya sanık lehine de 
kanun yollanna başvurabilir." 

MADDE 41- 353 sayılı Kanunun 202 nci 
maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İtiraz olunabilecek kararlar ve itiraz merci:" 
"Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan 

hallerde yapılacak itirazlan en yakın askerî 
mahkeme inceler." 

MADDE 42- 353 sayılı Kanunun 205 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 205- Askerî mahkemelerce 
verilen hükümler temyiz edilebilir. 

Onbeş yıl ve daha fazla hapis cezasına iliş
kin hükümler kendiliğinden temyize tâbidir. 

Ancak; 
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A) Üst sının beşyüz günü geçmeyen adlî 
para cezasını gerektiren suçlardan beraat 
hükümlerine, 

B) Kanunlarda kesin olduğu yazılı 
bulunan hükümlere, 

karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Bu 
hükümler hakkında 243 üncü madde hüküm
lerine göre Askerî Yargıtaya başvurulabilir." 

MADDE 42 - 353 sayılı Kanunun 207 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

"Temyiz, kural olarak hükmün hukuka ay
kırılığı sebebine dayanır. 

Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya 
yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. 

Temyiz dilekçesi veya beyanında gösteril
miş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka 
kesin aykırılık var sayılır:" 

"I) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle el
de edilen delile dayanması." 

MADDE 43-353 sayılı Kanunun 212 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İsteme bağlı temyiz lâyihası ve tebliği: 
MADDE 212 - Temyiz dilekçesinde veya 

beyanında temyiz sebepleri gösterilmemiş ise, 
temyiz dilekçesi için belirli olan sürenin bit
mesinden veyahut hükmün gerekçesi henüz 
tebliğ edilmemiş ise, tebliğinden itibaren yedi 
gün içinde hükmü temyiz olunan mahkemeye 
bu sebepleri kapsayan bir lâyiha da verilebilir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri veya askerî 
savcı, temyiz yoluna başvurma nedenlerini 
sanığın leh ve aleyhine olduğunu belirtmek 
suretiyle gerekçeleri ile birlikte yazılı isteminde 
açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. 
İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için
de bu husustaki cevaplarını bildirebilirler." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

A) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî 
para cezasını gerektiren suçlardan beraat 
hükümlerine, 

B) Kanunlarda kesin olduğu yazılı 
bulunan hükümlere, 

karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Bu 
hükümler hakkında 243 üncü madde hüküm
lerine göre Askerî Yargıtaya başvurulabilir." 

MADDE 43- 353 sayılı Kanunun 207 nci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

"Temyiz, kural olarak hükmün hukuka ay
kırılığı sebebine dayanır. 

Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya 
yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. 

Temyiz dilekçesi veya beyanında gösteril
miş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka 
kesin aykırılık var sayılır:" 

"I) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle el
de edilen delile dayanması." 

MADDE 44- 353 sayılı Kanunun 212 nci 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İsteme bağlı temyiz lâyihası ve tebliği: 
MADDE 212- Temyiz dilekçesinde veya 

beyanında temyiz sebepleri gösterilmemiş ise, 
temyiz dilekçesi için belirli olan sürenin bit
mesinden veyahut hükmün gerekçesi henüz 
tebliğ edilmemiş ise, tebliğinden itibaren yedi 
gün içinde hükmü temyiz olunan mahkemeye 
bu sebepleri kapsayan bir lâyiha da verilebilir. 

Teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmiri veya askerî 
savcı, temyiz yoluna başvurma nedenlerini 
sanığın leh ve aleyhine olduğunu belirtmek 
suretiyle gerekçeleri ile birlikte yazılı isteminde 
açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. 
İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için
de bu husustaki cevaplarını bildirebilirler." 
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MADDE 44-353 sayılı Kanunun 216 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 216 - Temyiz dilekçesini ve 
beyanını ve varsa lâyihasını ve kendiliğinden 
temyize tabi hükümleri, askerî savcı dosyalan ile 
beraber Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderir. 

Askerî Yargıtay Başsavcılığınca düzen
lenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya 
temyiz etmeseler dahi aleyhlerine sonuç 
doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık 
veya müdafi ile katılan veya vekillerine tebliğ 
olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta 
içinde yazılı olarak cevap verebilir. Askerî Yar
gıtay Başsavcılığı tebliğname ile dosyayı As
kerî Yargıtay Başkanlığına gönderir. 

İkinci fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, 
ilgililerin dava dosyasından belirlenen son ad
reslerine yapılmasıyla geçerli olur. Ceza 
Muhakemesi Kanununun 262 ve 263 üncü 
madde hükümleri saklıdır." 

MADDE 45 - 353 sayılı Kanunun 218 in
ci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Duruşmalı inceleme:" 
"On yıl veya daha fazla hapis cezasına iliş

kin hükümlerde Askerî Yargıtay incelemesini, 
sanığın veya katılanın temyiz başvurusundaki 
istemi üzerine veya re'sen duruşmalı olarak 
yapar. İncelemenin duruşmalı yapılması, bir yıl
dan fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde As
kerî Yargıtaym lüzum görmesine bağlıdır. Duruş
ma gününden sanığa, katılana, müdafi ve vekile 
haber verilir. Sanık duruşmada hazır 
bulunabileceği gibi vekâletnameye sahip bir 
veya birkaç müdafi ile kendisini temsil ettirebilir. 
Şu kadar ki; 85 inci madde hükmü saklıdır." 

MADDE 46 - 353 sayılı Kanunun 219 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Raporun, açıklanmasından sonra, Askerî 
Yargıtay Başsavcısı, sanık, müdafi, katılan ve 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 45- 353 sayılı Kanunun 216 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 216- Temyiz dilekçesini ve 
beyanını ve varsa lâyihasını ve kendiliğinden 
temyize tâbi hükümleri, askerî savcı dosyalan ile 
beraber Askerî Yargıtay Başsavcılığına gönderir. 

Askerî Yargıtay Başsavcılığınca düzen
lenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya 
temyiz etmeseler dahi aleyhlerine sonuç 
doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık 
veya müdafi ile katılan veya vekillerine tebliğ 
olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta 
içinde yazılı olarak cevap verebilir. Askerî Yar
gıtay Başsavcılığı tebliğname ile dosyayı As
kerî Yargıtay Başkanlığına gönderir. 

İkinci fıkra uyannca yapılacak tebligatlar, 
ilgililerin dava dosyasından belirlenen son ad
reslerine yapılmasıyla geçerli olur. Ceza 
Muhakemesi Kanununun 262 ve 263 üncü 
madde hükümleri saklıdır." 

MADDE 46- 353 sayılı Kanunun 218 inci 
maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Duruşmalı inceleme-." 
"On yıl veya daha fazla hapis cezasına iliş

kin hükümlerde Askerî Yargıtay incelemesini, 
sanığın veya katılanın temyiz başvurusundaki 
istemi üzerine veya re'sen duruşmalı olarak 
yapar. İncelemenin duruşmalı yapılması, bir yıl
dan fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde As
kerî Yargıtayın lüzum görmesine bağlıdır. Duruş
ma gününden sanığa, katılana, müdafi ve vekile 
haber verilir. Sanık duruşmada hazır 
bulunabileceği gibi vekâletnameye sahip bir 
veya birkaç müdafi ile kendisini temsil ettirebilir. 
Şu kadar ki; 85 inci madde hükmü saklıdır." 

MADDE 47- 353 sayılı Kanunun 219 un
cu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Raporun, açıklanmasından sonra, Askerî 
Yargıtay Başsavcısı, sanık, müdafi, katılan ve 
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vekili iddia ve savunmalannı açıklar. Bunlar 
arasında temyizi istemiş olan taraf önce din
lenir. Son söz sanığındır." 

MADDE 47-353 sayılı Kanunun 220 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (A) ve (F) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Vakıanın daha ziyade aydınlatılması 
gerekli olmaksızın yalnız beraate veya alt ve 
üst sının olmayan sabit bir cezaya hükmolun-
ması gerekirse," 

*'F) Suçun hukukî niteliğinin tayinine ve 
ceza uygulamasına bir etkisi bulunmamak kay
dıyla, dosyadaki bilgi ve belgelerin dışında hiç
bir araştırma yapılmasına ve takdire gerek 
duyulmayacak şekilde tespiti mümkün olan, 
suçun tarihinde hata yapılmışsa," 

MADDE 48 - 353 sayılı Kanunun 221 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 221 - Askerî Yargıtay, temyiz 
edilen hükmü, hükmü etkileyecek nitelikteki 
hukuka aykınlıklar nedeniyle bozar. 

Hükmün bozulmasına neden olan hukuka 
aykınlık, bu hükme esas olarak saptanan işlem
lerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zaman
da bozulur. 

207 nci madde hükümleri saklıdır." 
MADDE 49 - 353 sayılı Kanunun 222 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 222 - Askerî Yargıtay temyiz 

dilekçe, beyan ve lâyihasında ve tebliğnamede 
ileri sürülen hususlan ve bunlar dışında hük
mün esasına dokunacak derecede hukuka aykın 
hâllerin bulunup bulunmadığını inceler." 

MADDE 50-353 sayılı Kanunun 226 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 226 - Hüküm, sanık lehine 
bozulmuş ise ve bu hususlann temyiz istemin
de bulunmamış olan diğer sanıklara da uy
gulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz 
isteminde bulunmuşçasına hükmün bozul
masından yararlanırlar." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

vekili iddia ve savunmalannı açıklar. Bunlar 
arasında temyizi istemiş olan taraf önce din
lenir. Son söz sanığındır." 

MADDE 48- 353 sayılı Kanunun 220 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (A) ve (F) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"A) Vakıanın daha ziyade aydınlatılması 
gerekli olmaksızın yalnız beraate veya alt ve 
üst sınırı olmayan sabit bir cezaya hükmolun-
ması gerekirse," 

"F) Suçun hukukî niteliğinin tayinine ve 
ceza uygulamasına bir etkisi bulunmamak kay
dıyla, dosyadaki bilgi ve belgelerin dışında hiç
bir araştırma yapılmasına ve takdire gerek 
duyulmayacak şekilde tespiti mümkün olan, 
suçun tarihinde hata yapılmışsa," 

MADDE 49- 353 sayılı Kanunun 221 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 221- Askerî Yargıtay, temyiz 
edilen hükmü, hükmü etkileyecek nitelikteki 
hukuka aykınlıklar nedeniyle bozar. 

Hükmün bozulmasına neden olan hukuka 
aykınlık, bu hükme esas olarak saptanan işlem
lerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zaman
da bozulur. 

207 nci madde hükümleri saklıdır." 
MADDE 50- 353 sayılı Kanunun 222 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 222- Askerî Yargıtay temyiz 

dilekçe, beyan ve lâyihasında ve tebliğnamede 
ileri sürülen hususlan ve bunlar dışında hük
mün esasına dokunacak derecede hukuka aykın 
hâllerin bulunup bulunmadığını inceler." 

MADDE 51- 353 sayılı Kanunun 226 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 226- Hüküm, sanık lehine 
bozulmuş ise ve bu hususlann temyiz istemin
de bulunmamış olan diğer sanıklara da uy
gulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz 
isteminde bulunmuşçasına hükmün bozul
masından yararlanırlar." 
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MADDE 51-353 sayılı Kanunun 227 nci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hüküm, yalnız sanık tarafından veya 
onun lehine askerî savcı veya teşkilatında as
kerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya as
kerî kurum âmiri veya 196 ncı maddede gös
terilen kimselerce temyiz edilmiş ise, yeniden 
verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş 
olan cezadan daha ağır olamaz. 

Sanık, müdafi, katılan ve vekilinin dos
yada bulunan adreslerine de davetiye tebliğ 
olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına 
rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle 
bozmaya karşı beyanları saptanmamış olsa da, 
duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında 
bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek 
ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise, 
sanığın her hâlde dinlenilmesi gerekir." 

MADDE 52 - 353 sayılı Kanunun dördün
cü kısmının başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, 228 inci maddesinin birinci fıkrasına (F) 
bendi ve maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. 

"Yargılamanın Yenilenmesi ve Kanun 
Yararına Bozma" 

"F) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 
veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiği 
ve hükmün bu aykırılığa dayandığı, Avrupa İn
san Haklan Mahkemesinin kesinleşmiş 
kararıyla tespit edilmiş olursa. 

Birinci fıkranın (F) bendinde belirtilen 
hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesi karannın kesinleştiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde istenebilir." 

MADDE 53 - 353 sayılı Kanunun 232 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu madde, 228 inci maddenin birinci fık
rasının (E) bendinde yazılı hâlde uygulanmaz." 

MADDE 54 - 353 sayılı Kanunun 243 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 52- 353 sayılı Kanunun 227 nci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hüküm, yalnız sanık tarafından veya 
onun lehine askerî savcı veya teşkilatında as
kerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya as
kerî kurum âmiri veya 196 ncı maddede gös
terilen kimselerce temyiz edilmiş ise, yeniden 
verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş 
olan cezadan daha ağır olamaz. 

Sanık, müdafi, katılan ve vekilinin dos
yada bulunan adreslerine de davetiye tebliğ 
olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına 
rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle 
bozmaya karşı beyanlan saptanmamış olsa da, 
duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında 
bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek 
ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise, 
sanığın her hâlde dinlenilmesi gerekir." 

MADDE 53- 353 sayılı Kanunun dördün
cü kısmının başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, 228 inci maddesinin birinci fıkrasına (F) 
bendi ve maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. 

"Yargılamanın Yenilenmesi ve Kanun 
Yararına Bozma" 

"F) Ceza hükmünün, İnsan Haklannı ve 
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 
veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiği 
ve hükmün bu aykınlığa dayandığı, Avrupa İn
san Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş 
karanyla tespit edilmiş olursa. 

Birinci fıkranın (F) bendinde belirtilen 
hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesi karannın kesinleştiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde istenebilir." 

MADDE 54- 353 sayılı Kanunun 232 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu madde, 228 inci maddenin birinci fık
rasının (E) bendinde yazılı hâlde uygulanmaz." 

MADDE 55- 353 sayılı Kanunun 243 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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"Kanun yararına bozma: 
MADDE 243 - Askerî mahkemelerden 

verilen ve Askerî Yargıtayda incelenmeksizin 
kesinleşen karar ve hükümlerde hukuka aykırılık 
bulunduğunu öğrenen Millî Savunma Bakanı, o 
karar veya hüküm hakkında kanun yararına boz
ma yoluna gidebilir. Bu takdirde o karar veya 
hükmün Askerî Yargıtayca bozulması istemini, 
yasal nedenlerini belirterek Askerî Yargıtay Baş
savcılığına yazılı olarak bildirir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı tebliğnamesine 
yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Askerî 
Yargıtay Başkanlığına verir. 

Askerî Yargıtay, ileri sürülen bu sebepleri 
yerinde görürse karan veya hükmü bozar. 

Bozma nedenleri; 
A) Ceza Muhakemesi Kanununun 223 ün

cü maddesinde tanımlanan ve davanın esasını 
çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren 
hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve 
araştırma sonucunda yeniden karar verir. 

B) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın 
esasını çözmeyen yönüne veya savunma hak
kını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran 
usul işlemlerine ilişkin ise, karan veren hâkim 
veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama 
sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu 
hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan 
cezadan daha ağır olamaz. 

C) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet 
dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç 
doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 

D) Hükümlünün cezasının kaldınlmasını 
gerektiriyorsa cezanın kaldınlmasma, daha hafif 
bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif 
cezaya Askerî Yargıtay doğrudan hükmeder. 

Bu madde uyarınca verilen bozma 
karanna karşı direnilemez. 

Kanun yararına bozma yetkisi, dördüncü 
fıkranın (D) bendindeki hâllere özgü olmak 
üzere ve kanun yaranna olarak re'sen Askerî 
Yargıtay Başsavcısı tarafından da kullanılabilir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"Kanun yaranna bozma: 
MADDE 243- Askerî mahkemelerden 

verilen ve Askerî Yargıtayda incelenmeksizin 
kesinleşen karar ve hükümlerde hukuka aykınlık 
bulunduğunu öğrenen Millî Savunma Bakanı, o 
karar veya hüküm hakkında kanun yaranna boz
ma yoluna gidebilir. Bu takdirde o karar veya 
hükmün Askerî Yargıtayca bozulması istemini, 
yasal nedenlerini belirterek Askerî Yargıtay Baş
savcılığına yazılı olarak bildirir. 

Askerî Yargıtay Başsavcısı tebliğnamesine 
yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Askerî 
Yargıtay Başkanlığına verir. 

Askerî Yargıtay, ileri sürülen bu sebepleri 
yerinde görürse karan veya hükmü bozar. 

Bozma nedenleri; 
A) Ceza Muhakemesi Kanununun 223 ün

cü maddesinde tanımlanan ve davanın esasını 
çözmeyen bir karara ilişkin ise, karan veren 
hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve 
araştırma sonucunda yeniden karar verir. 

B) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın 
esasını çözmeyen yönüne veya savunma hak
kını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran 
usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim 
veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama 
sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu 
hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan 
cezadan daha ağır olamaz. 

C) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet 
dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç 
doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 

D) Hükümlünün cezasının kaldınlmasını 
gerektiriyorsa cezanın kaldınlmasma, daha hafif 
bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif 
cezaya Askerî Yargıtay doğrudan hükmeder. 

Bu madde uyarınca verilen bozma 
karanna karşı direnilemez. 

Kanun yaranna bozma yetkisi, dördüncü 
fıkranın (D) bendindeki hâllere özgü olmak 
üzere ve kanun yararına olarak re'sen Askerî 
Yargıtay Başsavcısı tarafından da kullanılabilir. 
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Millî Savunma Bakanı tarafından kanun 
yaranna bozma başvurusunda bulunulduğunda, 
bu yetki artık Askerî Yargıtay Başsavcısı 
tarafından kullanılamaz." 

MADDE 55 - 353 sayılı Kanunun 244 ün
cü maddesinin başlığı ile birinci ve yedinci fık-
ralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne zaman, 
nasıl ve kimin tarafından yerine getirileceği:" 

"Askerî mahkemelerce verilen ceza 
hükümleri, kesinleşmedikçe yerine getirilmez. 
Bu Kanunda ve Askerî Ceza Kanununda aksine 
bir hüküm bulunmadığı takdirde cezalar ve 
güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesinde, 
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun ilgili hükümleri uygulanır." 

"Cezalann askerî ceza ve tutukevlerinde ne 
suretle infaz edileceği Millî Savunma Bakan
lığınca çıkanlacak bir yönetmelikte gösterilir. 
Askerî ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü 
ve tutuklular hakkında uygulanacak disiplin 
cezalan ve tedbirleri ile kısıtlayıcı önlemler de 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun hükümlerine tabidir. Kınama haricindeki 
disiplin cezalan askerî mahkemenin hâkim 
sınıfından olan bir üyesi tarafından verilir. An
cak, acil hâllerde askerî savcılar veya askerî ceza 
ve tutukevi yetkililerince verilecek inzibatî 
cezalar uygulamaya konulur ve derhâl hâkim 
onayına sunulur." 

MADDE 56 - 353 sayılı Kanunun 248 in
ci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Savaşta, askerî mahkemelerden verilen 
hükümler temyiz olunamaz. Onbeş yıl ve daha 
fazla hapis cezası içeren hükümler, teşkilatında 
askerî mahkeme kurulan kıt'a komutam veya as
kerî kurum âmiri tarafından temyiz edilebilir." 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Millî Savunma Bakanı tarafından kanun 
yaranna bozma başvurusunda bulunulduğunda, 
bu yetki artık Askerî Yargıtay Başsavcısı 
tarafmdan kullanılamaz." 

MADDE 56- 353 sayılı Kanunun 244 ün
cü maddesinin başlığı ile birincf ve yedinci fık-
ralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne zaman, 
nasıl ve kimin tarafından yerine getirileceği:" 

"Askerî mahkemelerce verilen ceza 
hükümleri, kesinleşmedikçe yerine getirilmez. 
Bu Kanunda ve Askerî Ceza Kanununda ak
sine bir hüküm bulunmadığı takdirde cezalar ve 
güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesinde, 
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun ilgili hükümleri uygulanır." 

"Cezalann askerî ceza ve tutukevlerinde ne 
suretle infaz edileceği Millî Savunma Bakan
lığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 
Askerî ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü 
ve tutuklular hakkında uygulanacak disiplin 
cezaları ve tedbirleri ile kısıtlayıcı önlemler de 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın
da Kanun hükümlerine tabidir. Kınama haricin
deki disiplin cezalan askerî mahkemenin hâkim 
sınıfından olan bir üyesi tarafından verilir. An
cak, acil hâllerde askerî savcılar veya askerî 
ceza ve tutukevi yetkililerince verilecek inzibatî 
cezalar uygulamaya konulur ve derhâl hâkim 
onayına sunulur." 

MADDE 57- 353 sayılı Kanunun 248 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Savaşta, askerî mahkemelerden verilen 
hükümler temyiz olunamaz. Onbeş yıl ve daha 
fazla hapis cezası içeren hükümler, teşkilatında 
askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya 
askerî kurum âmiri tarafından temyiz 
edilebilir." 
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MADDE 57 - 353 sayılı Kanunun 249 un
cu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Savaş hâlinde, askerî mahkemelerden 
verilen ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkar
mayı, rütbenin geri alınmasını veya askerî öğ
rencilik hakkının kaybedilmesini kapsayan 
veya gerektiren cezalar hariç olmak üzere, 
diğer hapis cezalarının yerine getirilmesi, teş
kilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum âmirinin istemi 
üzerine Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı veya 
onun yetki verdiği diğer komutanlar tarafından 
savaşın sonuna kadar geriye bırakılabilir." 

MADDE 58 - 353 sayılı Kanunun 254 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Cezaların yerine getirilmesi sırasında 
alınması gereken kararlar ve bu kararlara itiraz: 

MADDE 254 - Cezaların yerine getiril
mesi sırasında, hüküm kesinleşmeden önce 
gerçekleşen şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu 
doğuran hâller nedeniyle geçirilmiş süreler ile 
hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesine, 
değişik hükümlerdeki cezaların toplanmasına 
ve mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya 
çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya 
ilişkin bir karar alınması gerekirse, hükmü 
veren askerî mahkemeden karar istenir. Bu 
kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. 

Karar verilmeden önce askerî savcı ve 
hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildir
meleri istenebilir. 

Hükmü veren askerî mahkeme kaldırılmış 
ise ona en yakın askerî mahkeme karar verir. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan baş
vurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mah
keme olayın özelliğine göre infazın ertelen
mesine veya durdurulmasına karar verebilir. 

Bu kararların askerî mahkemelerden veril
mesi hallerinde, askerî savcı ve teşkilatında as-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 58- 353 sayılı Kanunun 249 un
cu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Savaş hâlinde, askerî mahkemelerden 
verilen ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkar
mayı, rütbenin geri alınmasını veya askerî öğ
rencilik hakkının kaybedilmesini kapsayan 
veya gerektiren cezalar hariç olmak üzere, 
diğer hapis cezalarının yerine getirilmesi, teş
kilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutam veya askerî kurum âmirinin istemi 
üzerine Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı veya 
onun yetki verdiği diğer komutanlar tarafından 
savaşın sonuna kadar geriye bırakılabilir." 

MADDE 59- 353 sayılı Kanunun 254 ün
cü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Cezaların yerine getirilmesi sırasında 
alınması gereken kararlar ve bu kararlara itiraz: 

MADDE 254- Cezaların yerine getirilmesi 
sırasında, hüküm kesinleşmeden önce gerçek
leşen şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu 
doğuran hâller nedeniyle geçirilmiş süreler ile 
hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesine, 
değişik hükümlerdeki cezaların toplanmasına 
ve mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya 
çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya 
ilişkin bir karar alınması gerekirse, hükmü 
veren askerî mahkemeden karar istenir. Bu 
kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. 

Karar verilmeden önce askerî savcı ve 
hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildir
meleri istenebilir. 

Hükmü veren askerî mahkeme kaldırılmış 
ise ona en yakın askerî mahkeme karar verir. 

Yukarıdaki fıkralar uyannca yapılan baş
vurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mah
keme olayın özelliğine göre infazın ertelen
mesine veya durdurulmasına karar verebilir. 

Bu kararların askerî mahkemelerden veril
mesi hallerinde, askerî savcı ve teşkilatında as-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

kerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya as
kerî kurum âmiri ile hükümlü ve varsa müdafi 
bir hafta içinde itiraz edebilirler. 

İtiraz üzerine Askerî Yargıtay karar verir." 
MADDE 59 - 353 sayılı Kanunun 255 in

ci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Asker kişiler hakkında verilen adlî para 
cezasına dair hükümler askerî savcılarca yerine 
getirilir. 

Asker kişi olmayanlar hakkında verilen 
adlî para cezasına dair hükümler Cumhuriyet 
savcılarınca genel hükümlere göre yerine 
getirilir." 

MADDE 60 - 353 sayılı Kanunun ek 1 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"EK MADDE 1 - Bu Kanunda aksine 
hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi 
Kanununun adlî kontrole ilişkin 109 ilâ 115, 
değerlendirme raporu yetkisine ilişkin 166 ve 
istinafa ilişkin 272 ilâ 285 inci maddeleri 
hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri 
askerî yargıda da uygulanır. 

Bu Kanunun uygulanmasında, atıf yapılan 
hükümlerde yer alan, Adalet Bakanı, Millî 
Savunma Bakanını; Yargıtay, Askerî Yargıtayı; 
mahkeme, askerî mahkemeyi; hâkim ve sulh 
ceza hâkimi, askerî hâkimi; mahkeme başkanı, 
duruşma hâkimini; Cumhuriyet Başsavcılığı, 
askerî savcılığı; Cumhuriyet savcısı, askerî 
savcıyı ifade eder." 

MADDE 61 - 353 sayılı Kanunun 13, 18, 
38,39,40,41,42,44/a, 44/b, 47,48,50,51,53, 
54,55,56,57,58,60,61,62,64,65,68,70,72, 
77, 78, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 
101, 105, 106, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya as
kerî kurum âmiri ile hükümlü ve varsa müdafi 
bir hafta içinde itiraz edebilirler. 

İtiraz üzerine Askerî Yargıtay karar verir." 
MADDE 60- 353 sayılı Kanunun 255 inci 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Asker kişiler hakkında verilen adlî para 
cezasına dair hükümler askerî savcılarca yerine 
getirilir. 

Asker kişi olmayanlar hakkında verilen 
adlî para cezasına dair hükümler Cumhuriyet 
savcılarınca genel hükümlere göre yerine 
getirilir." 

MADDE 61- 353 sayılı Kanunun ek 1 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"EK MADDE 1- Bu Kanunda aksine 
hüküm bulunmayan hâllerde Ceza 
Muhakemesi Kanununun adlî kontrole ilişkin 
109 ilâ 115, değerlendirme raporu yetkisine 
ilişkin 166 ve istinafa ilişkin 272 ilâ 285 inci 
maddeleri hükümleri hariç olmak üzere diğer 
hükümleri askerî yargıda da uygulanır. 

Bu Kanunun uygulanmasında, atıf yapılan 
hükümlerde yer alan, Adalet Bakanı, Millî 
Savunma Bakanını; Yargıtay, Askerî Yargıtayı; 
mahkeme, askerî mahkemeyi; hâkim ve sulh 
ceza hâkimi, askerî hâkimi; mahkeme başkanı, 
duruşma hâkimini; Cumhuriyet Başsavcılığı, 
askerî savcılığı; Cumhuriyet savcısı, askerî 
savcıyı ifade eder." 

MADDE 62- 353 sayılı Kanunun 18, 38, 
39,40,41,42,44/a, 44/b, 47,48,50,51,53,54, 
55,56, 57,58,60,61,62,64,65,68,70,72,77, 
78, 82, 83, 87, 88, 89,90, 91,92,99,100,101, 
105, 106, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 203, 241, 
245, 247, 251, 252, 253, 257, 258 ve ek 2 nci 
maddeleri ile 10 uncu maddesinin (F) bendi, 43 
üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci 
fıkraları, 143 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkraları, 201 inci mad
desinin dördüncü fıkrası, 217 nci maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları, 219 uncu mad
desinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 244 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası, 246 ncı maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları ile 248 inci mad
desinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci 
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 198, 199, 203, 241, 245, 
247, 251, 252, 253, 257, 258 ve ek 2 nci mad
deleri ile 10 uncu maddesinin (F) bendi, 43 ün
cü maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fık
raları, 143 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkraları, 201 inci mad
desinin dördüncü fıkrası, 217 nci maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları, 219 uncu mad
desinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 244 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası, 246 ncı maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları ile 248 inci mad
desinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci 
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 63- 353 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 6- 353 sayılı Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununun, bu Kanun ile değiştirilen ve yürür
lükten kaldırılan hükümlerinin, yürürlüğe 
konulmasına ve uygulanmasına ilişkin, bu 
Kanunun yürürlüğe giriş tarihi esas alınarak 
23/5/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uy
gulama Şekli Hakkındaki Kanunda belirtilen 
esaslar uygulanır. 

Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren kesin hükme bağlanmış olanlar 
hariç, bütün soruşturma ve kovuşturmalarda 
uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce, askeri mahkemelerce karar verilmiş ve 
henüz kesinleşmemiş olan dava dosyalarından 
görevli yargı yeri değişenler hakkında, askeri 
savcının yazılı görüşü alınmak suretiyle, mah
kemesince duruşma yapılmaksızın görevsizlik 
karan verilir. Bu karara karşı, teşkilatında as
keri mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya as
keri kurum amiri, askeri savcı, sanık ve varsa 
müdafi bir hafta içinde itiraz edebilir. İtirazlar 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 62 - Bu Kanun yayımı tarihin
den itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 63 - Bu Karam hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakam 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakam 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

( 

en yakın askeri mahkemede incelenir. Bu dos
yalardan temyiz ve itiraz edilmek suretiyle As
keri Yargıtay Başsavcılığında ve Askerî Yar-
gıtayda inceleme aşamasında olan dosyalar 
mahkemesine iade edilir. 

MADDE 64- Bu Kanun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 65- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakam 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1197) 

Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/980) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 11/11/2005 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-16134 
Konu: Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) 28/6/2004 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.-310/9083 sayılı yazımız, 

b) 11/4/2005 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.-310/4605 sayılı yazımız, 
c) Adalet Bakanlığının 27/10/2005 tarihli ve B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1-128-38-

2004/45627 sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet suçunu işledikleri iddia olunan Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus 
Şahin haklarında tanzim edilen ve ilgi (a) yazımız ile Başkanlığınıza gönderilip ilgi (b) yazı ile 
Adalet Bakanlığına iade edilen soruşturma dosyasıyla ilgili Adalet Bakanlığından alınan ilgi 
(c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 27/10/2005 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.02-1-128-38-2004/4562 7 
Konu: Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 
İlgi: a) 8/6/2004 tarihli ve 26557 sayılı yazı. 

b) 11/4/2005 tarihli ve B.02.PPG-012-310/4605 sayılı yazı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet suçunu 

işledikleri iddia olunan Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin hakkında yasama 
dokunulmazlıklarının kaldınhp kaldınlmaması hususunda gereğinin takdiri için Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan ve milletvekilliği sona erinceye kadar dokunulmazhklannm kaldınlmasımn 
ertelenmesine karar verilmesi sebebiyle ilgi (b) yazılan uyannca mahalline iade edilen evrak, 

Bu kez 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 526. maddesinde düzenlenen eylemin müeyyidesinin 
1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesiyle lehe hükümler 
içermesi sebebiyle durumun yeniden değerlendirilmesi talebiyle Zile Cumhuriyet Başsavcılığının 
19/7/2005 tarihli ve 2005/1136 B. sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini delâletlerine arz ederim. 
Cemil Çiçek 

Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 5/5/2006 

Esas No: 3/980 
Karar No: 92 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: (a) Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren'in 3/608 esas nolu dosyası hakkında Karma 
Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarih ve 16 sayılı karan. 

(b) Karma Komisyonumuzun 2 Şubat 2006 tarihli toplantısı. 
Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren hakkındaki 3/980 esas nolu dosya Karma Komisyonun ilgi (a) karan 

ile sonuçlandmlmış olmasına rağmen, Komisyonun ilgi (b) toplantısında oluşan görüş nedeniyle, Kabahatler 
Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere Başkanlığınızca Karma Komisyonumuza tekrar gönderilmiştir. 

Hazırlık Komisyonunun 6/4/2006 tarihli kararı ile, Karma Komisyonumuzun Tokat Milletvekili 
Orhan Ziya Diren hakkındaki 3/980 esas nolu dosyaya konu olayı ilgi (a) karan ile sonuçlandırması 
nedeniyle dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuzun, daha önce dosyaya konu olay hakkında iradesini belli etmiş olması nedeniyle 
dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyonkarahisar 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
Üye 

Mehmet Kurt 
Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 

Başkanveküi 
Sem iha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 
Üye 

Oya Ar aslı 
Ankara 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
Üye 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
Üye 

Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
Üye 

Haluk İpek 
Ankara 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
Üye 

Ahmet Çağlayan Bekir Bozdağ 
Uşak Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1197) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 5/5/2006 

Esas No: 3/980 
Karar No: 91 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: (a) Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in 3/608 esas nolu dosyası hakkında Karma 

Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarih ve 15 sayılı karan. 
(b) Karma Komisyonumuzun 2 Şubat 2006 tarihli toplantısı. 

Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkındaki 3/980 esas nolu dosya Karma Komisyonun ilgi (a) 
karan ile sonuçlandınlmış olmasına rağmen, Komisyonun ilgi (b) toplantısında oluşan görüş nedeniyle, 
Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere Başkanlığınızca Karma Komisyonumuza 
tekrar gönderilmiştir. 

Hazırlık Komisyonunun 6/4/2006 tarihli karan ile, Karma Komisyonumuzun Tokat Milletvekili 
Feramus Şahin hakkındaki 3/980 esas nolu dosyaya konu olayı ilgi (a) karan ile sonuçlandırması 
nedeniyle dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine karar verilmiştir. 

Karma Komisyonumuzun, daha önce dosyaya konu olay hakkında iradesini belli etmiş olması 
nedeniyle dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyonkarahisar 
Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 
Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
Üye 

Mehmet Kurt 
Samsun 

Başkanvekili 
Semi ha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 
Üye 

Oya Araslı 
Ankara 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Ilyas Sezai Önder 

Samsun 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
Üye 

Ersönmez Yarbay 
Ankara 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
Üye 

Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
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Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

1 

Üye 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Üye 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 817) 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 4.4.2003 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

LİSTE 
Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/379 Askerlik Kanunu Tasarısı 
1/381 Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
1/383 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı 
1/386 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/390 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 

1/397 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

1/402 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların 
Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı 

1/469 Sıtma ve Frengi İlaçları için Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
1/553 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

1/581 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

1/602 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
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Esas No. Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı: 
1/623 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/820 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun Tasarısı 
1/863 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı 
1/908 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
1/920 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 
1/935 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 

Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/937 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

1/953 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Veril
mesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1010 Askeri Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1025 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

1/1035 Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

1/1037 Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
Karayolları Trafik Kanununda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 13.2.2001 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-236/804 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
17.1.2001 tarihinde kararlaştırılan "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 817) 
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GENEL GEREKÇE 
Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını severek feda eden kahraman vatan evlatlarıyla 

dul ve yetimlerinin maddi ve manevi açıdan korunması, harp ve vazife şehitlerinin Yüce Mil
letimize emaneti olan dul ve yetimlerinin taleplerinin, olabildiğince yerine getirilmesi her şeyden 
önce kutsal bir vatandaşlık borcudur. 

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği kendisine Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığınca aylık bağlanan şehit subay, astsubay ve uzman jandarmaların eş
leri, anne veya babalan çeşitli vesilelerle Genelkurmay Başkanlığına yaptıkları müracaatlarda; 

- Vatan uğruna şehit verdikleri evlatlarının zati tabancalarının, şahadeti müteakip birlik 
komutanlıkları tarafından kendilerine teslim edildiğini, 

- Evlatlarının zati tabancalarını teslim almalarını müteakip, şehidin bu değerli hatırasını evin
de bulundurabilmek veya taşıyabilmek amacıyla; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Yönetmelik gereğince valiliklere 
müracaat ettiklerini ve kendilerinden bu müracaatları sırasında çeşitli harçlar alındığını, 

- Devletin şehit ailesi olarak kendilerinden bu harçları talep etmesinin, kendilerini hem 
psikolojik açıdan hem de ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilediğini, 

ifade ederek, söz konusu harçların kendilerinden alınmamasını talep etmektedirler. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi ile 2330, 2453, 

2566, 2629 ve 3713 sayılı kanunlara göre aylık bağlananlar ile ayrıca, barışta ve olağanüstü haller
de yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hiz
metlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerinden sadece ölüm sebebiyle 
kendilerine intikal eden ateşli silahlar için herhangi bir harç alınmaması uygun olacaktır. 

Tasarı ile; en kıymetli varlıkları olan evlatları, eşleri veya babalarını canlarından aziz bildikleri 
vatanları uğruna gözlerini kırpmadan feda eden fedakâr ailelerin, şehidin en değerli hatıralarından 
birisi olan şahsî tabancalarını taşırken veya bulundururken herhangi bir harç ödememelerinin sağ
lanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Madde ile; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü 
maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt 
Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 
2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat 
Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanuna ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlar ile ayrıca, barışta ve 
olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu 
harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin kendilerine aylık bağlanan dul 
ve yetimlerinin; şehit evlat, eş veya babalarının hatırası olan şahsî tabancalarını bulundurma veya 
taşımaları karşılığında herhangi bir harç ödememeleri öngörülmektedir. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/572 
Karar No.: 33 30.4.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 13.2.2001 tarihinde 21 inci 

dönem TBMM Başkanlığına sunulan, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", söz konusu dönemde sonuçlan
dırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 4.4.2003 tarihinde, Bakanlar Kurulunca, Başkanlığınıza 
Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Başkanlığınızca, 15.4.2003 tarihinde tali komisyon olarak 
Komisyonumuza, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tasarı, 
Komisyonumuzun, 30.4.2003 tarihli 11 inci toplantısında Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Adalet 
bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile şehit dul ve yetimlerinin, ölüm nedeniyle kendilerine intikal eden ateşli silahlarından 
harç alınmaması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Tasarı uygun 
bulunarak maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi yukarıda belirtilen hususu düzenlemektedir. Ancak düzenleme dikkat
lice incelendiğinde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacına yönelik eğitim, tatbikat ve manev
ralar ile birlik veya grup halinde intikaller şeklinde yapılan harekat ve hizmetlerde görev alan em
niyet teşkilâtı personelinin Tasarıya dahil edilmemiş olduğu görülmektedir. Bu nedenle maddeye, 
emniyet teşkilâtı personeli dul ve yetimlerinin de dahil edilmesi önerilmiştir. 

Ayrıca maddedeki düzenlemeye göre, bu tür silahların alımı, sadece harçlardan muaf tutulmuş, 
eğitime katkı payı vb. ödemelerden muaf tutulmamıştır. Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, 
bu tür silahların sadece manevi değerinin olduğu ve bu nedenle de hiçbir ödentiye tabi tutulmaması 
gerektiği dile getirilmiştir. Tasarının kanunlaşması halinde bile, bu silahların edinilmesi için yak
laşık 150 milyon TL gibi bir bedel ödenmektedir. Komisyonumuz bu nedenle bu silahların edinil
mesinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmasını önermiştir. 

Bu öneriler doğrultusunda, esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna önerilen madde 
şöyledir: 

"Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilerle, vefat edenden intikal 
eden ateşli silahlarla sınırlı olmak kaydıyla, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Taz
minat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlar ile ayrıca, barışta 
ve olağanüstü hallerde askeri veya iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yapılan eğitim, tat-
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bikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep 
ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, taşıyacakları veya bulunduracakları 
ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır." 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfik Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Kâtip 

Muharrem Tozçöken 
Eskişehir 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Sıdıka Aydoğan 
İstanbul 

Üye 
Serpil Yıldız 

İzmir 
Üye 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 

Şevket Arz 
Trabzon 

Sözcü 
Ümmet Kandoğan 

Denizli 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 
Üye 

Abdullah Veli Şeyda 
Şırnak 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 1/572 
Karar No.: 20 24.2.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 21 inci Dönemde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmakla birlikte, sonuçlandınlamayıp hükümsüz sayılan ve 
22 nci Dönemde Bakanlar Kurulunca yenilenerek 4.4.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon 
olarak da Komisyonumuza havale edilen "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 23.2.2005 tarihinde yap
tığı 32 nci Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Millî Savunma Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, şehitlerimizin zati tabancaları, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ken
dilerine aylık bağlanan dul ve yetimlerine teslim edilmektedir. Ancak, bu silahların bulundurulması 
ve taşınması için gerekli belgelerden mevzuat gereğince harç alınmaktadır. Oysa, vatanın bölünmez 
bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitlerin dul ve yetimlerinin maddi ve manevi açıdan korun
maları Devletin kutsal bir ödevidir. Bu nedenle, şehit dul ve yetimlerine şehitlerimizden intikal eden 
ateşli silahlardan harç alınmaması uygun olacaktır. 

Tasarı, bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Hükümet adına 
yapılan tamamlayıcı açıklamada; şehitlerden dul ve yetimlerine intikal eden silahlardan harç alın
masının, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak isteyen dul ve yetimlerini hem maddi hem de manevi 
açıdan olumsuz etkilediği, bu nedenle bunlardan harç alınmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Geneli üzerindeki görüşmelerden sonra Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim
senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

- Çerçeve 1 inci maddesi; bu madde ile değiştirilmesi öngörülen fıkranın, tali komisyonca 
yapılan değişikliğe paralel olarak, askerî amaçların yanı sıra iç güvenlik ve asayişin sağlanması 
amacıyla yapılan eğitim, tatbikat, manevra ve intikaller sırasında şehit olanların dul ve yetimlerini 
de kapsayacak, dul ve yetimlere intikal eden bu silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yet
ki veren kayıt ve belgelerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmasını sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenmek suretiyle, 
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- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri ise aynen, 
Kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkanvekili 

M. Al tan Karapaşaoğlu 

Bursa 

Üye 

Halil Aydoğan 

Afyonkarahisar 

Üye 

Osman Kaptan 

Antalya 

Üye 

Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 

A. Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 

Üye 

M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 

Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Üye 

Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 

Üye 

Gürol Ergin 

Muğla 

Üye 

Cemal Uysal 

Ordu 

Sözcü 

Sabahattin Yıldız 

Muş 

Üye 

Mehmet Melik Özmen 

Ağrı 

Üye 

M. Mesut Özakcan 

Aydın 

Üye 

Ahmet İnal 

Batman 

Üye 

Birgen Keleş 

İstanbul 

Üye 

Fazıl Karaman 

İzmir 

Üye 

Taner Yıldız 

Kayseri 

Üye 

Muharrem Doğan 

Mardin 

Üye 

0. Seyfı Terzibaşıoğlu 

Muğla 

Üye 

Kazım Türkmen 

Ordu 

Kâtip 

Mehmet Sekmen 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 

A. Kemal Deveciler 

Balıkesir 

Üye 

Osman Nuri Filiz 

Denizli 

Üye 

Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 

Üye 

Y. Selahattin Beyribey 

Kars 

Üye 

Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 

Üye 

Mustafa Özyürek 

Mersin 

Üye 

Osman Seyfı 

Nevşehir 

Üye 

İmdat Sütlüoğlu 

Rize 
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Uye 

m Uzunkaya 

Samsun 

Uye 

M. Ergun Dağcıoğlu 

Tokat 

Üye 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

(İmzada bulunamadı) 

Uye 

Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 
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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE 
DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.- 10.7.1953 tarihli ve 6136 sa

yılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkranın 1, 2, 3 ve 4 numaralı bent
lerinde sayılan kişilerle, vefat edenden intikal 
eden ateşli silahlarla sınırlı olmak kaydıyla, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Per
sonele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı 
Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı 
Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık 
bağlananlar ile ayrıca, banşta ve olağanüstü hal
lerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile 
birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve 
hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kay
bedenlerin dul ve yetimlerinin, taşıyacakları veya 
bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına 
veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve bel
geler harca tabi değildir." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE 
DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPDJVIASINA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.- 10.7.1953 tarihli ve 6136 

sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı 
bentlerinde sayılan kişilerle, vefat edenden intikal 
eden ateşli silahlarla sınırlı olmak kaydıyla, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Per
sonele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı 
Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı 
Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık 
bağlananlar ile ayrıca, banşta ve olağanüstü hal
lerde, askerî amaçla veya iç güvenlik ve asayişin 
sağlanması amacıyla yapılan eğitim, tatbikat ve 
manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller 
sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve et
kileri ile hayatlannı kaybedenlerin dul ve yetim
lerinin, taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli 
silahların taşınmasına veya bulundurulmasına 
yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim 
ve harçtan muaftır." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 

R. Önal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel 
Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

E Ünlü 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. T. Toskay 
Devlet Bakanı 

E Bal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 

M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 

Y. Yalova 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

/. Cem 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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