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larımızdan, herhangi bir kayda tabi olmadan para toplayan bazı holdingler
le ilgili yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasının önemine ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in cevabı 257:268 

2.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'üıı, gelişen ekonomik ko
şullar karşısında Sakarya'nın konumuna ilişkin gündem dışı konuşması 269:270 

3.- Adana Milletvekili Recep Garîp'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
münasebetiyle, ülkelerin kalkınması, çağdaş ve modern ülkeler seviyesine 
ulaşmasında katılımcı yönetim anlayışı ile cumhuriyetin önemine ilişkin 
gündem dışı konuşması 270:271 
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B) GENSORU, GENEL GÖPÜŞME. MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

).- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 24 milletvekilinin, Beyşehir 
Gölü ve çevresindeki sorunların araştırılarak yörenin gelişmesi için alınma
sı gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi(IO/388) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
[.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkam Fat

ma Ekenoğlu'nun resmî davetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Bülent Annç'ı temsilen bir Parlamento heyetiyle icabet edilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1146) 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 

I.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'm Mcrsin-Kızkalesi'ndc mey
dana gelen se! afetine ilişkin açıklaması 

2.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyamk'ın, Diyarbakır ve 
çevresinde meydana gelen sel afetine ilişkin açıklaması 

3.- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, İstanbul Milletvekili Ali Kemal 
Kumkumoğlu'nun, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

4,- Ankara Milletvekili Bayram Ali Mcral'in, çocuklarıyla ilgili bir 
belge hakkında açıklaması 

5.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

VI.-ÖNERİLER 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
I.-Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Anavatan 

Partisi Grubu önerisi 
2.- (10/331) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin Ön görüşme

sinin görüşme gününe ilişkin CHP Grubu önerisi 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON

LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
I - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 

Gelibolu Yarımadası Tarihî Mîllî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi) iie Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarı
sı ilcPlan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım 
Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) 
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4.- Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Ko
misyonları Raporları (1/1054) (S. Sayısı: 1239) 314:357 

VIII. • SORULAR VE CEVAPLAR 358 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 358:520 
t.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nm, müzelerin gü

venliğine ve envanterlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atil
la KOÇ'un cevabı (7/ 14768) 358:359 

2.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'm, termik santral kurma çalış
malarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/16062) 360:365 

3.- Antalya Milletvekili Nail KAMACl'um, yurt dışına görevli gönde
rilen BOTAŞ personeline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16064) 366:380 

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOUAN'ın, Acil Eylem Planın
da öngörülen faaliyetlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16066) 380:392 

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nuıı, müzeciliğin 
durumuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un ceva
bı (7/16092) 393:411 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'm, Acil Eylem Planın
da öngörülen Faaliyetlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla 
KOÇ'un cevabı (7/16093) 412:431 

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞlRİN'in TMSF'nin Egcbaıık ortakları
na yönelik farklı uygulama yaptığı iddialarına, 

Uzan Grubu şirketlerine, 

Telsimin kiraladığı araçlara ve yaptırdığı inşaat işlerine, 

TMSF yöneticilerinin icraat ve fiillerinin Anayasaya uygunluğuna, 

Telsimin Hazineye olan borcuna, 

TMSF ile Bilgin Grubu arasında anlaşma olup olmadığına, 

Telsimin bazı borçlarının Ödeme şekline, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
ŞENER'in cevabı (7/16347, 16348, 16349, 16350, 16351, 16352, 16353) 432:448 

8.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa Belediyesine ait bir 
şirkete Soma Ege Linyitleri İşletmesinden yapılan kömür tahsisine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in ce
vabı (7/16388) 449:451 

9.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, enerji kaynakları ve po
litikalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/16391) 452:458 

10.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Bakü-Tiflis-Ccyhan boru 
hattı konsorsiyumuna tanınan haklar ile hattın vatandaşlara etkisine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in ce
vabı (7/16393) 459:460 
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II,- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bir elektrik santralinin 
tahliye sularının köylülerinin arazilerine etkisine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16394) 461:462 

12.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in. Iğdır-Kasımcan köyü
nün beton, su kanalı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16395) 463:465 

13.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, BOTAŞ'ın bir şirketinde 
işe alınan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16396) 466:468 

14.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, ruhsatlı MR, CT 
ve radyoterapi cihazlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16397) 468:469 

15.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nm, Antalya'dakİ enerji nakil 
hatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/16399) 470:472 

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nm, Antalya'daki LPG istas
yonlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/16400) 473:474 

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nm, Alagür Çayında enerji 
üretimi için yapılan ölçümlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16401) 475:476 

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nm, Antalya'daki bir su kay
nağının tahsisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Meh
met Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16402) 477:478 

19.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın. Ankara Büyükşe-
hır Belediyesinin BOTAS'a olan borcuna ve lisansına İlişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/16404) 479:480 

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bor madenlerinin işlen
mesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/16405) 481:485 

21.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, llısu Barajının yapı
mı ve Hasankcyfin kurtarılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16406) 486:490 

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, belediyelerin elektrik 
borcuna ve yapılacak ek zamma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16407) 491:492 

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, sokak aydınlatma 
bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hil
mi GÜLER'in cevabı (7/16408) 493:494 

24,- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Kastamonu'daki 
bazı baraj projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16410) 495:496 
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25.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALl'nın, kütüphanelere ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakam Atilla KOÇ'un cevabı (7/16476) 497:499 

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN' tn, vergi yükümlüleri, 
beyan edilen toplam gelir ve vergi kaçakçılarına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal UNAKİTAN'ın cevabı (7/16517) 500 

27.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, akaryakıt kaçak
çılığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16804) 501:502 

28.- Çanakkkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çanakkale Biga böl
gesinde kurulması planlandığı iddia edilen termik santrale ilişkin Başba
kandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜ
LER'in cevabı (7/16806) 502:505 

29.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, elektrik kesintilerine iliş
kin sorusu vç Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in 
cevabı (7/16858) 506:507 

30.- Şanlurfa Milletvekili M. Vedat MELİK'iıı, GAP kapsamında fa
aliyette olan veya planlanan hidroelektrik santrallerine İlişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/16860) 508:510 

31.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Antalya-Serik Vergi Da
iresi yöneticilerinin başka yerlere atanmalarına ve personeline ilişkin soru
su ve Maliye Bakanı Kemal UNAKİTAN'ın cevabı (7/17544) 510:511 

32.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mersin'de kaybolan ço
cuklara, 

- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'm yurtlarda barınan çocuklara yö
nelik bir yarışmanın Ödül törenine, 

İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/17754, 17755) 512:516 

33.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara Defterdarlık ek 
binasında meydana gelen göçük olayına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKİTAN'ın cevabı (7/17775) 517 

34.- fzmir Milletvekili Serpil YILDlZ*ın, kadının statüsüyle ilgili bazı 
olaylara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/17908) 518:520 
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1. • GEÇEN TUTANAK ÖZET! 
TBMM Genel Kurulu saal 15.00'tc açılarak beş oturum yaptı. 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkanı Vekili İsmail Alptekin, Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'nı 
vefatı nedeniyle, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Parlamentoya da başsağlığı dileyen bir ko
nuşma yaptı. 

Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 
Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, KÖYDEŞ projesinin olumlu yansımaları ile uygulama

da karşılaşılan bazı sorunlara, 

Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars'ın düşman işgalinden kurtarılışının 86'ııcı 
yıl dönümü münasebetiyle, ilin tarihçesine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Bursa Milletvekili Mehmet Kücükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretimine uygulanan kotalara, Or
hangazi'de birinci sınıflarım arazisi üzerinde kurulan Cargill'e ait şeker fabrikasının imar planı ve 
yapı ruhsatının mahkeme kararıyla iptal edilerek kapatılması sonrasındaki gelişmelere ilişkin gün
dem dışı konuşmasına. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun cevap verdi. 

Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğiu, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükasık'm. ko
nuşmasında, şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön görüşme I er" kısmının: 

318'inci sırasında bulunan (8/32) esas numaralı "asayiş olaylarındaki artış ve alınması gereken 
önlemler" konusunda verilmiş olan genel görüşme önergesinin Ön görüşmesinin, Genci Kurulun 31 
Ekim 2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasına İlişkin Anavatan Partisi, 

286'ncı sırasında yer alan (8/25) esas numaralı genel görüşme önergesinin ön görüşmesinin, 
Genel Kurulun 31.1.2006 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP, 

Grubu önerilerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri; 
Genel Kurulun 31.10.2006 Salı günkü birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının 

görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine, 1.11.2006 Çarşamba günkü birleşimin
de ise sözlü soruların görüşülmemesine; çalışma süresinin 31.10.2006 Salı günkü birleşimde saat 
22.00'ye kadar, I.II.2006 Çarşamba günkü birleşimde saat 14.00'ten 22.00'ye kadar olmasına; 
2.11.2006 Perşembe günkü birleşimde ise saat 14.00'ten 1239 sıra sayılı Vakıflar Kanunu Tasarı-
sı'nın görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalara devam edilmesine ilişkin AK Parti Grubu önerisi
nin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği, 

İstanbul Milletvekili Emin Sirin'in, Milletlerarası İddia İlham ve Saptırmalara Karşı ve Çeşit
li Ülkelerin Gerçekleştirdikleri Mezalimler ve Soykırımların Tanınması ve Anma Günlerinin Tesi
si Hakkında (2/976), 

Mersin Milletvekili Hüseyin özcan'ın, Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Da
ir (2/810), 

Kanun Tekliflerinin İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
Önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmedikleri; 

Açıklandı. 

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

l'inci sırasında bulunan. Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek-
lifı'nin (2/212) (S, Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon ra
poru henüz gelmediğinden, 
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2'nci sırasında bulunan. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarı
sının (1/1030) (S. Sayısı: 904) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından. 

Ertelendi. 
3~üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılan Tohumculuk Kanunu Tasarısı'ııin 
(!/822) (S. Sayısı; 662) görüşmeleri tamamlandı; elektronik cihazla yapılan açık oylama sonucun
da, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

I Kasım 2006 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'tc toplanmak üzere, birleşi
me 21.55'te son verildi. 

İsmail Alptekin 
Başkan Vekili 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip 0ye 
Bayram Özçelik 

Burdur 

Kâtip Üye 

Yaşar Tüziin 

Bilecik 

Kâtip Üye 

No.: 20 
11.- ÇELEN KÂĞITLAR 

1 Kasım 2006 Çarşamba 
Meclis Araştırması Önergesi 

1.- Konya Milletvekili Mustafa ÜNALD1 ve 24 Milletvekilinin, Beyşehir Gölü ve çevresinde
ki sorunların araştırılarak yörenin gelişmesi İçin alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 İnci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2006) 
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1 Kasım 2006 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Acıtma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

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

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13'üncü Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için beş dakika süre veriyorum. Sayın milletvekillerinin, elektronik oy düğmelerine 
basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen mil
letvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme 
giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, yoklama için öngörülen beş dakikalık süre içerisinde 
Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplamı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime 14.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.08 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.36 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TUZUN (Bilecik) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13'üncü Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Yapılan açılış yoklamasında toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi elektronik 

cihazla yeniden yoklama yapacağız. 
Yoklama için beş dakika süre veriyorum. 
Yoklama işlemini başlatıyorum, 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, yurt dışında para toplayan holdingler ile ilgili söz isteyen İstanbul Millet

vekili Bihlun Tamaylıgil'e aittir. 
Buyurun Sayın Tamaylıgil. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 
I,- ktanhui Milletvekili Bihlun Tamaylıgil"in, yurt dışında, vatandaşlarımızdan, herhangi bir 

kayda tabi olmadan para toplayan bazı holdinglerle ilgili yasal düzenlemenin bir an önce yapılma
sının önemine ilişkin gündem dışı konulması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin "m cevabı 

BİHLUN TAMAYLIGİL(İstanbul) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Öncelikle, bugün yaşanan sel felaketiyle yaşamlarını kaybetmiş olan 19 vatandaşımıza Al

lah'tan rahmet düiyorum, ailelerine sabır diliyorum. Bu tür felaketlerin ülkemizden uzak durması
nı Allah'tan dua ile niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, yaklaşık son bir ayın gündem konusunu oluşturmuş, çok çeşitli 
farklı farklı baslıklarda değerlendirilmiş ve defalarca sizin huzurlarınıza gelip konuyla ilgili payla
şımlarda bulunmaya çalıştığım, özellikle yurt dışında faaliyette bulunmuş ve bunun yansımalarını 
ülke ekonomilerinde gördüğümüz şirketlerle ilgili bazı gerçekleri paylaşmak için söz almış bulunu
yorum; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Şimdi bakınız, bu konuyla ilgili son günlerde sürekli iddialar var. Bu iddialara karşılık, ilgili 
şirketin yönetici I erin in de yerine göre cevapları var. Bir kere, bir gerçeği unutmayalım: Türkiye'de 
Sermaye Piyasası Kanunu diye bir kanun, ona uyulması gereken de bir süreç var. Bunun süreç ola
rak uyulmadığı, gerek halka arz ve... 

Sayın Başkanım, özür dilerim, çok büyük bir uğuliu var... 
BAŞKAN - Bir saniye Sayın Tamaylıgil. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (Devamla) - Bu yüz binlerce vatandaş acaba arkadaşlarımızı fazla il

gilendirmiyor mu, çok merak ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Tamaylıgil, bir saniye. 
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Sayın milletvekilleri. Genel Kurulda büyük bir uğultu var. Sayın Hatibin konuşması anlaşılma
maktadır. Lütfen. Sayın Hatibi dinleyelim. 

Buyurun Sayın Tamaylıgıl. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Evet, bu süreç işlemiştir. Bu sürecin işleyişini, buradaki yaşanan olayları, yurt dışında neler ya

pıldığını tespit eden de bir komisyon kurulmuştur. Bu Komisyonun raporunda da bunların lek tek 
başlıkları açıklanmıştır. Yani, ortada bir hukuksuzluk, bir kanunsuzluk ve bir kanuna uymama süre
ci vardır. 

Peki, burada yapılması gerekenler sürecine geldiğimiz zaman, olayın nasıl olduğunu, yurt dı
şında seneler itibarıyla kartopu misali para toplamanın, bunları kayıtsız toplamanın, halkımızın 
milli, dinî duygularını, kutsal mekânlarda sömürmenin neler olduğunu size anlatmak istemiyorum: 
bunların hepsini hatırlıyorsunuz sanırım; ama, bir tek şeyi hatırlatmak istiyorum: Bu insanlar İçin 
hiçbir şey yapılmıyor, şu anda da sadece ve sadece yapmayarak birilerini bir tarafta tutmaya çalışı
lıyor. 

Şimdi, bakınız, biz, bir komisyon çalışması sonucunda yapılması gerekenleri dile getirdik. Aci
len ortaya konması gereken bir yasal çalışmayı dile getirdik; sekiz ay oldu kim ne yaptı? Rafta du
ran bir rapor. Peki. geçmişe gidelim, biz, bunu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7 Ocak 2O03'te gün
deme getirdik. O gün ikîbuçuk yıl bu Rapor'un sürüncemede, bu Komisyonun sürüncemede kalma
sına sebep olan sizlerin oylan değil iniydi? Sayın Çelik o günlerde Grup Başkan Vekili olarak bir 
yıl sonrasında görev yapıyordu. Geldiler dediler ki-bir yıl sonra bu rapor görüşülecekken- "Bir haf
ta sonra beraber görüşelim." Ne oldu? Birbuçuk yıl sonra ancak komisyonun önergesi görüşüldü. 
Sürekli bir erteleme, sürekli bir savsaklama, sürekli bir gündemden uzak tutma çabası. 

Bakınız, Saytn Adalet Bakanımız son günlerde diyorlar ki -hatta, hatta, son, bir gazeteciyle gö
rüşmesinde- "Bu adam densizlik yapmış. Simdi, orada olarak durumunu bilmiyor muydu da, kim
leri zora soktu?" diye bir söylemde bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, tarih 2003 Nisan, burada Sayın Sanayi Bakanımız, Adalet Bakanımız ve 
İçişleri Bakanımız bu şirketin açılış töreninde, 2003. O zaman Adalet Bakanı Sayın Bakan ve Sa
yın Bakan, bu şirketler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş suç duyurularının ol
duğunu, yargılamalarının olduğunu ve Yargıtayda davalarının olduğunu sanırım biliyordu. Peki, 
kendisi bu açılışta olarak kimleri zor durumda bırakmıştır? Bu karar sürecinde kimler olacaktır da 
onları zor durumda bırakmıştır? 

Simdi, dönüyoruz. Sanayi Bakanımız... Kendileri diyorlar ki; "Efendim, ben müneccim miy
dim, buralarda olacaktım." Sayın Bakan, sizin Bakanlığınız Sanayi Bakanlığı, SPK'yla mekânsal 
komşusunuz, yaptığınız işte de beraber şirketleri takip ediyorsunuz. Kaldı ki, üç yıl önceydi sanı
rım, kendisi de bu holdinglerle ilgili bir kaybının söz konusu olduğunu söylemişti. Ne oldu? 

Diğer taraftan, o şirketin. YÎMPAŞ'ın sahibi "Efendim, biz çok iyi durumdayız, bizim mal var
lıklarımız var." diyor. Bakın. 2000 yılından itibaren, bu işin zinciri koptuktan sonra bu şirket, ma
dem o kadar mal varlığı vardı, tek bir Allah'ın kuluna bir lira para ödedi mi? Temettü ödeyecek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tamaylıgil, lütfen toparlar mısınız. 
Buyurun. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (Devamla) - Sayın Başkanım, o geçen süreyi de alırsanız. 
Bakınız, tek bir kuruş para ödememiş, tek bir kuruş ödemediği gibi kendisi yönetim kurulu 

üyesi olarak ve başkanı olarak aldığı genel kurulu, ekseriyetle baktığınız zaman orada nasıl duru
yor. Şimdi, bütün bu gerçekler biliniyor, yasal süreç takip ediliyor, yurt dışından İsviçre'de ve Al-
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manya'dakİ savcılıklar yine bizim vatandaşlarımızla ilgili hak arıyor ve biz burada hiçbir şey yap
mıyoruz ve gidiyoruz açılışlara katılıyoruz. 

Bakınız, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu yine mali tabloların gerçekleri yansıtma
dığı şeklinde bir suç duyurusunda bulunuyor. Bakın, suç duyurusu diyorum. Peki, Maliye Bakanı
nız, acaba kaç İane hesap uzmanını yolladı, kaç İane teftiş yaptırdı? Eğer, yaptırmadıysa ben şunu 
sorarım: Bu şirketin büyük bir rakamı Avustralya'ya yolladığı hesap sahibiyle Sayın Başbakanın ve 
Sayın Maliye Bakanının güzel bir portresi var, acaba o portre mi etkili oldu diye sorarım. 

Şimdi, bakmız.bu konuda büyük bir yanılgı ve gecikme var. 

Sayın Abdüllatİf Şener Komisyon Raporu görüşüldükten sonra dediler ki: "Efendim, Sermaye 
Piyasasıyla ilgili düzenleme yapacağız, bir taslak var, bu taslak Komisyon Raporu'yla beraber de
ğerlendirilecek ve Başbakanlıktan Meclise gelecek." Sekiz ay geçti, hiçbir şey yapılmadı. Hoş, o 
taslak yeni de değil, o taslak üç senedir var. 

Siz hiçbir şey yapmayacaksınız, siz buna seyirci kalacaksınız, efendim, giltiği zaman, ya den
sizlik yapmış diyeceksiniz, size sürekli yurt dışından klasörlerce bilgi gelecek, bir yıldan (azla bun
ları tercüme ettirmeme problemiyle karşı karşıya kalacaksınız, ama yeri gelecek hiçbir mesnedi ol
mayan sebeple bir rektörü tutuklayacaksınız. Daha ne bekliyorsunuz? Yani, sayın bakanlarımız bu
ralarda yer alıyoıkcn, sevgili Meclis üyelerimi?, ve Başkanlarımızla bir komisyon görüşmesi yapa-
mıyorken, komisyonu kurduktan sonra çıkan rapora göre bir kanunu çıkaramıyorsak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Tanıaylıgil, bir dakika sûre veriyorum. 

Buyurun. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 

Daha ne bekliyorsunuz? Daha ne bekliyorsunuz? Orada yüz binlerce vatandaş sizden bu ka
nunla ilgili bir düzenleme bekliyor. Sizin acaba kendi yanınızda oturan arkadaşınız bu şirketlerde 
çalışmış diye veyahut bir bakanımız böyle bir dönemde burada yer almış diye... Var mı daha baş
ka bilemiyorum, acaba var mı yerel yöneticilerden hakkında suç duyurusu bulunup da yerel yöne
ticiliği kazanmışlar? Var mı diye onu da bilmiyorum, soruyorum. Arkadaşımız Alımcı Ersin bunla
rı size sordu. Bunların cevabı var iken, verilmesi gerekirken ve yasal düzenlemeyle kul hakkını kul
lananlardan hesap sormak gerekirken siz burada nasıl oturuyorsunuz arkadaşlar? 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tanıaylıgil. 

Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bravo, bravo... Çok güzel, hadi, hep beraber... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Mahzuru mu var? 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Beraber, arkadaşlar... 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Ayıp ya! Her zaman yapıyorsun. 

BAŞKAN - Sayın Uzdil, Sayın Uzdil... 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sa
yın Başkan,,. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye,.. 

Lütfen Sayın Uzdil... 
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NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Alkışlamak yasak mı Başkanım! 

BAŞKAN - Yasak, Sayın Uzdil! Lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Önce, bir iki gündür yaşadığımız sel felaketi nedeniyle, maalesef, bazı vatandaşlarımız hayatı
nı kaybettiler, bu vatandaşlarımıza Cen ab ılı ak'tan rahmetler diliyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Rahmet yetmez, devletin eli isler. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ai
lelerine, bu bölgede yaşayan insanlarımıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. 

Devletimizin tüm kurumları, bu felaket nedeniyle, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde vatan
daşlarımıza yardımcı olmak, onların yaralarını sarabilmek için yoğun bir çaba ve gayret içerisinde
dir. Başbakanlık olarak, illerimizin valileriyle her an temas halindeyiz. Hasar tespit raporlarını bek
liyoruz. Bölge milletvekili arkadaşlarımız, biraz önce Bakanlar Kurulu sıralarında otururken, yanı
ma geldiler. Hemen Başbakanlıkla temasa geçtim. Yeni yeni hasar tespit raporları gelmeye başlan
dı. Kuşkusuz ki, gerek Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden gerekse Başbakan
lıktan, ihtiyaç neyse, bu ihtiyaca göre paralar gönderilecek ve vatandaşlarımızın mullaka yaralarını 
saracağız; çünkü, bir yoğun yağışın sonucu meydana gelmiş olan bir felakettir. 

Tabii, yapıların nerede yapılacağı, sel yataklarında yapılıp yapılmayacağı, sağlıklı yapılar olup 
olmadığı ayrıca bir araştırma konusudur. Bunları şu anda konuşmanın, değerlendirmenin hiçbir fay
dası yoktur. Ortada, yaşanmış olan bir sorun vardır. Bu sorunu çözmek, vatandaşlarımızın acılarını 
hafifletmek için Hükümet olarak, ilgili Bakanlık ve kuruluşlar olarak görevimizin şuurundayız ve 
arkadaşlarımız da o mahalde çalışmalarım yürütüyorlar. 

Şimdi, benim asıl huzurunuza çıkmamın nedeni, her ne kadar Bakamlığımla ilgili olmasa da... 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Hep öyle oluyor zaten. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

...şu anda burada Hükümeti temsil eden bir Bakan olduğum için, gündem dışı söz alan Değerli Mil
letvekili Arkadaşımızın gündeme getirdiği konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için hu
zurunuzdayım. 

Konu nedir arkadaşlar,., 

AHMET ERSİN (İzmir) - ilgili Bakanlar nerede? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)- İl

gili Bakan arkadaşımız Sayın Abdüllatif Şener'di. Buraya gelmişti, ancak, saal iki gibi Meclis -ço
ğunluk olmadığı için- toplanamadığından... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - AKP Grubu gelmediği için. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

...Ağrı'da bir başka programa katılmak üzere havaalanına giderken beni aradı, kendisinden kısa ba
zı bilgiler aldım, o bilgileri ve kendi düşüncelerimi, gündem dışı yapılan konuşma üzerine sizlerle 
paylaşmak istiyorum çok samimi olarak. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Cenaze namazını anlat, cenaze namazını. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sa

kin olun. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Zaten orayı anlatacak Bakan. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Ben sakinim. 
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BAŞKAN - Sayın milIclvekilleri, niye tahammül edemiyorsunuz! Lütfen... Sayın Bakan ec-
vap veriyor. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Değerli arkadaşlar, birtakım şirketlerin, geçmişte, yurt dışında, yun dışında yaşayan vatandaşları
mızdan paralar topladıkları, bu toplanan paraların usulüne uygun, Türkiye'de yürürlükte bulunan 
yasalara uygun toplanmadığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Para toplayan milletvekili var mı Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu 

şirketlerin faaliyetleri ve bu toplanan paralar bizim Hükümetimizin döneminde gerçekleşmemiştir. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - O zaman siz yok muydunuz? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bizden önceki dönemlerde ortaya çıkan faaliyetler sonucu birtakım firmaların, birtakım holdingle
rin, kendisine holding ismini veren birtakım firmaların, yurt dışında,,. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Para toplayan bakan ya da milletvekili var mı Sayın Bakan? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Bakanı mı dinleyeceğiz, arkadaşlar mı dinle

yeceğiz? 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

...Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olmayan şekilde para topladıkları bir gerçektir. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Para toplayan bakan var mı, milletvekili var mı? 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Bir dinle bel Ayıp! Ayıp! 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Şu 

anda bu gündem dışı konuşmaya ben cevap veriyorum. 
GÖKHAN DURGUN (Halay) - Dokundu mu? 
İZZET ÇETlN (Kocaeli) - Rahatsız mı oldun? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Benim, ne bu holdinglerle, ne bu holdinglerin para toplama faaliyetleriyle benim bir ilişiğim olma
mıştır, Bakanlar Kurulunda görev yapan hiçbir arkadaşımın da hiçbir ilişiği de yoktur. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sizinki doğru da!.. Sizinki doğru da!.. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)- Pe

ki ne olmuştur daha sonra? Bu paralar toplanmış, tabii, bu paraları bu holdinglere, bu şirketlere ya
tıran vatandaşlarımız başlangıçta birtakım kârlar almışlar, ancak daha sonra kaynak kesilince, bu 
kârlar Ödenmemeye başlayınca, bu firmalar, bu şirketler, bu holdingler bir açmazla karşı karşıya ka
lınca bir sorun ortaya çıkmış. Bunun üzerine ne olmuş? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu işlem
lerin usulsüzlüğü üzerine, cumhuriyet savcılıklarına 78 şirket hakkında 137 ayrı suç duyurusunda 
bulunmuştur. Cumhuriyet savcılıkları. Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata göre para 
toplamayan, böylece vatandaşları mağdur eden bu kişilerle ilgili -savcılıklar- kuşkusuz ki, soruştur
ma açmışlar ve sonuçta, bu, davalara dönüşmüş. Bu davalardan bir bölümü geçmişte çıkan af yasa
ları nedeniyle düşmüş, ama bir kısmı hâlâ devam etmektedir. 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Sekiz ay sonra müruruzamana uğrayacak. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, sorun nedir? Sorun, bir özel hukuk ilişkisidir. Ticaret Kanunu hükümlerine dayalı olarak bir 
ilişki vardır ortada. Bunun, ne bir hükümetle -yani ne geçmişteki hükümetlerle ne bugünkü 
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Hükümetle- ne devletle bir ilişiği yoktur. Yani, bu şirketler, bu holdingler, topladıkları paralarla il
gili vatandaşlara vaat ettiklerini su anda yerine getiriyor olsalardı, o yüksek kârları alıyor olsalardı 
bir sorun olacak mıydı? Onlar, Hükümete dönüp, devlete dönüp "yahu, biz. buradan ciddi kârlar alı
yoruz, bir kısmını da devlete verelim" diyecekler miydi? (CHP ve Anavatan Pariisi sıralarından gü
rültüler) 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Yanlış, yanlış!.. Sayın Bakan, bu anlayış yanlı?. 
KÂZİM TÜRKMEN (Ordu)- Ayıp, ayıp!.. 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Yani. halk suçlu, öyle mi? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, biraz önce konuşan Değerli Milletvekili Arkadaşım diyor ki: "Efendim, Hükümet olarak, 
devlet olarak bu işe el koyun." (CHP ve Anavatan Partisi sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri lütfen... 
ALİ RİZA BODUR. (İzmir) - Devletin bakanı gibi konuş. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, devlet... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli)- Sayın Bakan, bu sen inisin'.' 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Geleceğim... Orada ben de varım. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli)- Sayın Bakan, bu sen misin? Sensin değil mi? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Ben de varım orada, ben de varım. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sen sorumluluk taşımıyor musun? 
BAŞKAN - Sayın Çetin, lütfen... 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, yargıya intikal etmiş, SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu 17 dosya, biraz önce değerli mil
letvekili arkadaşımın gösterdiği o gazetedeki bir holdingle ilgilidir. 

BAŞKAN - Sayın Çetin, lütfen kapatır mısınız. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Yani, ismini de söyleyeyim: YİMPAŞ Holdingle ilgilidir 17 tane suç duyurusu. Bunlardan bir kıs
mıyla ilgili dava açılmıştır ve dava devam etmektedir. Şimdi, Sayın Milletvekili Arkadaşım bize so
ruyor ve demin gazeteyi gösteren değerli milletvekili arkadaşım da yerinden soruyor. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Sekiz ay sonra mı? 
BAŞKAN - Sayın Celin, lütfen,.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Di

yor ki: "Bu kişiyi niye tu tuk lam i yorsun uz?" Değerli arkadaşlar, diyor ki bize: "Bu kişiyi niye tutuk
lanıyorsunuz?" 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Cem Uzan'ın çiftliğini basıyorsunuz, bunu da bassanrza. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Değerli arkadaşlar, içinizde o kadar hukukçu arkadaşımız var. Tutuklamayı bakanlar mı yapar, tu
tuklamayı hükümetler mi yapar? Bağımsız yargı organları yapar. Savcı talepte bulunur, bağımsız 
yargı organları tutuklar. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, Adalet Bakanı Hükümet Sözcüsüdür! 
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DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALI ŞAHİN (Devamla) -
Şimdi, bana oradan bir gazete gösteriyor... 

BAŞKAN - Sayın Coşkuner, lütfen oturur musun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bir 

milletvekili arkadaşımızı. Sayın İlyas Arslan'ı, biliyorsunuz, çok yakın bir zamanda kaybcıtik... 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Duygu sömürüsü yapma! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Kendisine Cenabı hak 'tan rahmetler diliyorum. Onun cenazesi nedeniyle Yozgat'a gitmiştik. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sayın Bakan, sizin oraya gitmeniz mesele değil, yanınızdaki, 

mesele. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Sorgun'da cenaze [Örenine ben de katıldım, size soruyorum -sizlerde katıldınız, sizlerde birçok ce
naze törenlerine katıldınız- cenaze törenlerinde safınızdaki insanları seçme özgürlüğünüz var mı? 
Yani, benim safımda cenaze namazında şu insan bulunacak, bu insan bulunmayacak diye bir seçme 
Özgürlüğünüz var mı? (CHP sıralarından gürültüler) 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Sayın Bakan, açılışını yapmama Özgürlüğünüz vardır. 
Açılışını yapmama özgürlüğünüz var. Gidip açılışım yapmazsınız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Siz 
oraya bir münferit fert olarak gitmişsiniz cenaze namazına, bir arkadaşımızın cenaze namazını kı
lacaksınız, yanınızda, hakkında dava açılmış bir kişi de var, safta. Bunun sorumlusu niye biz ola
lım? Niye bunun sorumluluğunu bize yüklüyorsunuz? (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sırala
rından gürültüler) 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Gidip açılışını yapmazsınız. Açılışını yapmazsınız. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli)- 120 bin aile perişan... 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)- Şu 

anda davası devam ediyor ve eğer hakkında başka iddialar, dosyalar varsa, kuşkusuz ki, bağımsız 
yargı organları, cumhuriyet savcılıkları, yargı gerekenleri yapacaktır ve yapmalıdır, (CHP sıraların
dan gürültüler) 

Arkadaşlar, bu yurt dışında para toplayan ve vatandaşlarımızın önemli bir bölümünü mağdur 
eden holdinglerle daha önce de, bugün de, hiçbir cumhuriyet hükümetinin bir ilişiği yoktur. Bu ili
şiği kurmaya çalışan arkadaşlarımız politika yapıyorlar. 

Politika yapıyorsunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Biz gerçeği arıyoruz. Yasa ne oldu Sayın Bakan? Yasa

yı söyleyin! Yasa niye gelmedi Sayın Bakan? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yazıklar olsun sana! Paraları loplatiınız! 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Evel, ortada bir sorun vardır, mağdur olan vaiandaşlanmız vardır. Bu sorun nasıl çözülecek? (CHP 
sıra lan nd an gürü 11 ü ler) 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Abdüllatif Bcy'in söz verdiği yasa ne oldu? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu 

sorun, mutlaka, bugünkü, Türkiye'de yürürlükte bulunan, başta Ticaret Kanunu olmak üzere, mev
cut mevzuat çerçevesi içerisinde çözülmelidir. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Yüzünüz yok bu tarafa bakmaya! 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Mağdur olduğunu ileri süren vatandaşlarımız, bağımsız yargı organlarına sorunlarını taşımalılar -ki, 
taşımışlardır önemli bir bölümü- sorunu burası çözecektir, 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Cem Uzan'ın çiftliğine gönderi yordunuz... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, diyorlar ki: "Devlet olarak, hükümet olarak, bu vatandaşların mağduriyetlerini giderin, ha
zineden bu arkadaşların paralarını ödeyin." Bunu mu söylüyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BİHLUNTAMAYLIGİL (İstanbul)-Öyle bir şey demedik. Öyle bir şey demedik. Yasayı söy
lüyoruz. Abdüllatif Şener Bcy'in yasasını söylüyoruz. Saptırmayın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ne 
olacak? Biz mi ödeyeceğiz onu? 

BİHLUN TAMAYL1GİL (İstanbul) - Öyle bir şey söylemiyoruz. Siz bunu çarpılıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ne 

yapacağız? Niye ödeyeceğiz? (CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Haa, bu alanla ilgili, yani... 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Çarptırıyorsunuz! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

...hisse senedi yoluyla, vatandaşlardan para toplama hususunu, mutlaka... 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Abdüllatİf Şener Bey bunu mu söyledi? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Eğer bir eksiklik varsa Yasa'da -ki, vardır- mutlaka Sermaye Piyasası Kanunu'nda bir değişiklik ya
pılmak suretiyle, bundan sonra bu tür istismarlarla karşılaşmamak için yasal tedbirler alınmalıdır. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Biz bunu mu söylüyoruz Yasa'da?! 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bravo Bakan, çok güzel anlatıyorsun! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu 

konuyla İlgili biraz önce bana bilgi veren, değerli Başbakan Yardımcımız ve Devlel Bakanımız Ab
düllatİf Şener Bey'in bir yasa tasarısı hazırlandığını, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik ön
gören bu yasa tasarısını Meclise sevk etmeyi düşündüklerini ifade etti. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Bakan, suçu övüyorsunuz! Ayıp! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Kuşkusuı. ki, bc.'jte.'au <Jüîa?lw^>buwJausOT.!&, bu tw <$xj\vk>. kM^sşuwj\ <mte^ç«k k/t <üiss.v,-
I emedir. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Hayır! Hayır! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Geçmişe yönelik, özel bir hukuk ilişkisinden doğan bir konuyu, devlet olarak, Hükümet olarak üst
leneceğiz. Öyle mi? 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Siz çarptırıyorsunuz, böyle bir şey yok. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen kapatır mısınız? Sayın Milletvekili... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Hazineden yeniden para çıkararak bu vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz. 
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BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul)- Arkadaşlarınıza söyleyin, arkadaşlarınıza! 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Bakan, suçluyu övüyorsunuz! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Bakan, suçluyu koruyorsunuz. Suçluyu koruyorsunuz Sayın 

Bakan. Böyle bir şey olamaz! 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Yani, vatandaşlarımızdan topladığımız vergilerle oluşan bütçenin bir kısmını devletle ve hükümet
le bir ilişiği olmayan bir konuda diğer vatandaşlara vereceğiz. Diğer vatandaşlarımızın hakkını baş
kalarına aksetmiş olmaz mıyız? 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul)-Siz çarptırıyorsunuz. Böyle bir şey yok! Böyle bir 
şey yok! 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Cem Uzan'a yaptığınızı yapsanıza YİMPAŞ'a. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ar
kadaşlar, devlet bu ilişkide herhangi bir garantide bulunmuş değildir, bir banka ilişkisi gibi değildir. 

Bankaya yatırılan mevduatla ilgili, devletin bir güvencesi vardır. Biz gelmeden önce bu güven
ce yüzde 100'dü. ama biz geldik, biliyorsunuz, 50 milyara çıkardık. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Şu habere bakın. (AK Parti sıralarından ayağa kalkmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen kapatır mısın onu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Değerli arkadaşlar, siz oturun, ben konuşurum. 

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Bakan... Sayın Bakan, bir saniye... 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, Meclis gösteri yeri mi Allah aşkına! Ayıp ya! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla)- Fa
ruk Bey, siz oturun. 

Değerli arkadaşlar, lütfen sakin olun. 

AHMET IŞIK (Konya) - Burası miting meydanı mı Başkan? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Lütfen sakin olun. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye... Sayın Bakan, bir saniye... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ar
kadaşlar, lütfen oturun... Lütfen oturun... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Bakan, suçu övüyorsunuz, suçu... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu 
arkadaşlarımız konuşsunlar, yerlerinden bağırsınlar çağırsınlar... 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Bakan, suçu övüyorsunuz. Doğrusu, çok ayıp! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
...burayı bir kahvehaneye dönüştürsünler... Milletimiz bunu izliyor. 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Şu yazıyı okuyun. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen kapatır mısın onu! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Milletimiz kimin ne olduğunu biliyor. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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ATILA EMEK (Antalya) - Suçluyu koruyorsunuz, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Bakın, burada ben konuşuyorum. 

VEZİR AKDEMİR. (İzmir) - Bakın, bakın... 

BAŞKAN - Lütfen kapaıır mısınız Sayın Milletvekili. Hiçbir milletvekilinin suç işleme hakkı 
yoktur Sayın Milletvekili, lütfen kapatır mısın! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Ben, Cumhuriyet Halk Partisinden bir arkadaşımız konuşurken ne benden ne bu Gruptan herhangi 
bir söz hakkı doğdu mu? 

BAŞKAN - Oturunuz yerinize! 

ATİLA EMEK (Antalya) - Siz suçluları koruyorsunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Bu, arkadaşlar, kalite farkıdır, kalite farkı... (AK Parti sıralarından alkışlar) Bu kalite farkını mille
timiz görüyor. Bir kişi konuşurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bir arkadaşımıza, şu 
Parlamentoda bulunan bir milletvekili arkadaşımıza -bu bir bakan da olabilir- söz verdiğinde, diğer 
arkadaşlarımızın söylenen cümleler işine gelmese de, sonuna kadar dinler. 

EMİN KOÇ (Yozgat) - Doğruyu söyleyin, doğruyu... 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bir 
sataşma var ise. Sayın Başkandan söz İster, gelir, burada, düşüncelerini, bu Genel Kurulla ve tele
vizyonları başında bizleri İzleyen vatandaşlarımızla paylaşır. Ama, burada, yerinden sürekli laf 
atan... Ama, ben kendilerini dinlemiyorum, ben konuşmama devam ediyorum, çünkü bizi millet iz
liyor. Bizi millet izliyor... Bizi millet izliyor, onların halini de millet görüyor. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

ATİLA EMEK (Antalya) - Suçluları koruyorsun! 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 
nedenle... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Suçluları koruyorsun Sayın Bakan! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Bakın, biz çiğ süt emmedik ki karnımız ağrısın, (AK Parti sıralarından alkışlar) 

YILMAZ KAYA (İzmir)-Vatandaş dinleyecek sizi, vatandaş... 
DEVLET BAKAN! VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Efendim, Cumhuriyet Halk Partisinin -söylemek durumundayım- amacı, bu mağdur olan arkadaş
larımızın sorunlarını çözmek değil, bu yolla, acaba, İktidar Partisini, AK Partiyi nasıl yıpratırız.... 
Amacınız bu sizin, amacınız bu... (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Eğer. bir şey varsa görün, 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 

nedenle, yerinizden ne kadar bağırırsanız bağırın, ne kadar laf atarsanız atm, bunların hiçbirini din
lemiyorum, bir kulağımdan girip diğer kulağımda» çıkıyor. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Vatandaş dinleyecek sizi, vatandaş... 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Or

tada, özel hukuk hükümlerine tabi bir sorun vardır. 

ORHAN ERASLAN (Niğde)-Özel hukuk değil, dolandırıcılık. Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu 
sorun yine özel hukuk hükümleri çerçevesi içerisinde çözülecektir. 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - Özel hukuk değil, dolandırıcılık... 
BAŞKAN-Sayın Eraslan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Eğer, bir insanı dahi dolandıran, aldatan bir kişi varsa, onun yakasına yapışacak, ona eczayı vere
cek de -Türkiye bir hukuk devletidir- mutlaka yargı organlarıdır. (AK Paıti Grubu sıralarından al
kışlar) 

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu görevini yapmıştır. 137 tane dosyayı cumhuriyet savcı
lıklarına göndermiştir. Bu dosyalarla ilgili davalar açılmıştır. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ama, Adalet Bakanı yapmıyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Adalet Bakanı ne savcıya ne hâkime talimat vermez, veremez. Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çi
çek de, hiçbir savcıya hiçbir hâkime, şu şekilde hareket edin, şöyle bir karar verin diye bir talimat
ta bulunmamıştır, bulunamaz. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üyesi Adalet Bakanı bunu ya
pamaz. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Van Rektörünü nasıl tutukladı peki? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ $AHİN (Devamla) - Siz 
onu söylemek istiyorsanız hata ediyorsunuz, böylesine önemli bir makama bühtanda bulunuyorsu
nuz. Asla size yakışmıyor bunlar. 

ORHAN ERASLAN (Niğde)-Makamın kendisine yakışmıyor. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Suçluları koruyorsunuz Sayın Bakan. Vicdanınız nasıl elveriyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 
nedenle, Türkiye Cumhuriyeti adliye teşkilatında görev yapan hiçbir savcımız ve hâkimimiz, hiç 
kimseden talimat almaz, hiç kimsenin etkisi altında kalmaz. O hâkimlerimize o savcılarımıza lütfen 
bühtanda bulunmayın. Lütfen bühtanda bulunmayın. (CHP sıralarından gürültüler, AK Parti sırala
rından alkışlar.) 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Mahkeme kararını niye tutuyor? Niye emniyete vermiyor? Yü
ce Divana gideeek. Yüce Divana. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi mağdur olmuş vatandaşlarımızın sorunlarının çö
zümüne yardımcı olacak öneriler getirecekleri yerine, bunun üzerinden, acaba, İktidar Partisini na
sıl yıpratabiliriz oyununu milletimiz de fark etmiştir. (CHP sıralarından gürültüler) 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Öneri getiriyoruz, daha ne istiyorsunuz?! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 
nedenle, telaşları, yerlerinden laf atmaları, bağrışmaları çağrışmaları bu telaşın ürünüdür. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Komisyonun rapora ne anlatıyor Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHIN (Devamla) - O 

nedenle, biz bunlara aldırış etmiyoruz. Konu yargıya intikal etmiştir. Yargı, mutlaka, suç işleyenler 
varsa cezasını verecektir, tutuklanması gereken varsa, yargı tutuklayacaktır; mahkûm edecekse, yi
ne yargı yapacaktır. Ne ben yapacağım bunu ne Abdüllatif Şener ne Cemil Çiçek ne Başbakan, hiç 
kimse yapamaz. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Soruşturmayı kim yapacak? Hükûmeı yok mu? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDINC1S1 MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu 

konudaki yetki, kuvvetler ayrılığı gereği, yargınındır. Bu konuda, elinde dosyası, belgesi, bilgisi 
olanlar da bunu yargıya intikal ettirmelidir; çünkü, vatandaşlarımız zaten bunu yapıyorlar. (CHP sı
ralarından gürültüler) 
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YILMAZ KAYA (İzmir) - Vatandaş dinletecek size. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 

nedenle, bunu, siyasi iktidarla ilişkilcndirmcnin. Partimizle ilişki kurmaya çalışmanın hiçbir kıyme
ti yoktur. Bütün bunları reddediyoruz. (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - YİMPAŞ'la ilişki var. Sayın Bakan, ne işin var o adamın ya
nında? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 
nedenle, vatandaşlarımız mağduriyetlerini gidermek için yasal yollara başvurmalılar ve Türkiye'de
ki mevcut yasal çerçevede sorunlarının çözümüne çare aramalılar, (CHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşmayla ilgili, sizlerle bu düşüncelerimi paylaşma 
imkânı buldum. Kuşkusuz ki, aynı şeyleri düşünmemiz, olaylarla ilgili aynı değerlendirmeleri yap
mamız mümkün değildir, farklı düşüncelerimiz olacaktır. Ancak, farklı düşüncelerimize rağmen 
birbirimize tahammül etmek durumundayız. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 550 tane ki
şi, 70 milyon İçerisinden seçilmiş insanlardır. Burada oturuşumuz, konuşuşumuz, tavrımız millet ta
rafından ibretle izleniyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına gölge düşürmeye, davra
nışlarıyla, hiçbir milletvekili arkadaşımızın hakkı yoktur, (CHP sıralarından gürültüler) 

ATILA EMEK (Antalya) - Bakanların da hakkı yoktur. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bunu, sizlerle paylaşıyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar, 
CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - YİMPAŞ bu kadar güzel avukat bulamaz. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Sayın Bakan, şu yazıyı okuyun! (AK Parti sıralarından gürül

tüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen!.. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bu Mecliste pankart açmak suçtur. Ceza almış 

arkadaşlar olmuştur. Milletvekillerinin... 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Bizim fotoğrafımız değil, sizin fotoğrafınızı gösteriyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, suç olduğu belirtildi, kendisi ihtar edildi Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bu ikazı sizin yapmanız lazım Sayın Başkanım. Bu ikazı siz 

yapacaksınız! 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, İhtan yaptık biz. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Hayır yapmadınız. 
BAŞKAN - İkazı demin yaptık... {AK Parti sıralarından gürültüler) Hayır, lütfen... Oturur 

musunuz Sayın Kapusuz... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - O zaman ben de... 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Söz vermesin bize, söz vermesin. 
BAŞKAN - Gündem dışı ikinci söz, gelişen ekonomik koşullar karşısında Sakarya ilinin ko

numu hakkında söz isteyen Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'c aittir. 
Buyurun Sayın Üstün. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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2.~ Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün 'ün, gelişen ekonomik koşullar karşısında Sakar
ya'nın konumuna ilişkin gündem dışı konuşması 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; "gelişen eko
nomik koşullar karşısında Sakarya'nın konumu" konulu gündem dışı söz aldım; hepinizi sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabii, insan hafızası nisyan ile maluldür, insanlar geçmişi çok çabuk unutur. 
3 Kasım seçimlerinden önce, ülkemiz, müthiş bir ekonomik istikrarsızlık içerisindeydi. Siyasi istik
rarsızlık, ekonomik istikrarsızlığı doğurmuştu. İnsanlar, kaınyoıılarıyla neredeyse, Başbakanlığı ba
sıyorlardı; esnafımız, eline geçirdiği yazarkasayla birlikte Başbakanın ayaklarının dibine yazarka-
salan fırlatıyordu; hatta bazı vatandaşlarımız. Meclisin önünde, meşe ağacında kendilerini asıyor
du. İste, bu ortamda AK Parti Hükümeti iktidara geldi, önce siyasi istikrar sağlandı, ardından da 
ekonomik islikrar sağlandı. Bu istikrar içerisinde, Türkiye, ilk kez, üst üsıe dört yıl müthiş bir bü
yüme gerçekleştirdi. 2003 yılında 5,9; 2004 yılında 9,9; 2005 yılında 7,6; 2006'nın da ilk üç çeyre
ğinde 8,5 bir büyüme gerçekleştirdi. Yine ihracatta müthiş bir fırlama gerçekleşti. 2003 yılında 47 
milyar dolar, 2004"te 63 milyar dolar. 2005'te 74 milyar dolar, 20O6'da da muhtemelen 85 milyar 
dolar ihracat yapmış olacağız. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - İthalatı söyle. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Tabii bu ihracatta Sakarya'nın da önemli bir payı var. 
Değerli arkadaşlar, geçen yıl, Sakarya'dan dünya ülkelerine yapılan ihracat 2 milyar doları geç

ti, 1 milyar doları geçen iller araşma girdi Sakarya. İhracatın Önemli bir kısmı, İstanbul, İzmir. Sa
karya, Bursa gibi illerimizden yapılıyor. Ancak, artık, özellikle İstanbul'da yatırım yapacak alanlar 
kalmamıştır. Dolayısıyla, yeni yatırım sahaları açılmaya ihtiyaç vardır, Sakarya da bunlardan biri
sidir. 

Değerli arkadaşlar, Sakarya'da üç tane büyük organize sanayi bölgesi var, bu üe organize sa
nayi bölgesinin neredeyse tamamı dolmuş vaziyette. Bunun yanı sıra, Akyazı'da, Ferezli'de, Kay-
narca'da, Karasu'da olmak üzere dört yeni sanayi bölgesi inşa ediyoruz. Tabii, bu sanayi bölgesiy
le ilgili işlemler yürüyor, ancak, bu işlemlerin hızı, maalesef yatırımcıya yetişmiyor. Ticaret Bakan
lığımızın görevlilerinden, bu işlemlerin bir an önce bitirilmesini de talep ediyoruz. 

Yine, önümüzdeki günlerde, değerli arkadaşlar, biliyoruz ki, Haydarpaşa Limanı, artık, yükle
me ve boşaltma işlemlerine kapatılacak, turizme açılacak. Mutlaka yeni bir alternatif liman yapıl
ması lazım. İşte, bu alternatif liman, Sakarya'mızda, Karasu'da yapılıyor, Sakarya'yı, Türkiye'yi 
dünyaya açacak yeni bir kapı yapılıyor orada. Ulaştırma Bakanımız burada, muhtemelen, 2008'dc 
bitmesi planlandı. Ama, inşallah, 2007'nin sonunda bu Liman'ı faaliyete geçirebilirsek, Eskişehir, 
Bursa, Sakarya, Bolu, Bilecik hinterlandından ihracat ve ithalat yoluyla gelecek malların, Sakarya 
Karasu Limanı'ndan dünyamıza ulaştırılması mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Sakarya'da altyapı sorunu neredeyse tamamlanmış vaziyettedir. Hangi il
çemize giderseniz gidin, duble yollardan gitme imkanına kavuşacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, Sakarya'da iş gücü sorunu da yoktur. Bakın, her yerde farklı bir lise yapı
lanması olmuştur. Ancak, Sakarya'dakİ liselerin yüzde 60'ı endüstri meslek lisesinden teşekkül 
edilmiştir. Dolayısıyla, orada kurulacak fabrikalarda çalışacak kalifiye eleman da Sakarya'da mev
cuttur. Nitekim, bunu gören yatırımcılar, son dört yılda, Sakarya'ya, âdeta hücum etmiştir. Şehirle
rinde marka olmuş, Bellona gibi, ne bileyim, İstikbal gibi, Ülker gibi, yine. Sabancı, Koç gibi bir
çok ünlü marka ve ünlü holding Sakarya'ya gelip yatırımlarda bulunmuşlardır. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Reklam... Reklam... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Üsıün, lütfen toparlar mısınız. 
Buyurun. 
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AYHAN SEFER ÜSTÜN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bizler, bu güzel manzaradan herke
sin istifade etmesini istiyoruz, bu güzel manzarada herkesin yerini almasını istiyoruz. Yabancı ve 
yerli yatırımcıları Sakarya'mıza davet ediyoruz. 

Bana söz verdiğiniz için ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Üstün. 

Gündem dışı üçüncü söz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında söz İsteyen Adana Milletve
kili Recep Garip'e aittir. 

Buyurun Sayın Garip. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

3.- Adana Milletvekili Recep Garip'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle-, ülkelerin 
kalkınmanı, çağdaş ve modem ülkeler seviyesine ulaşmasında katılımcı yönetim anlayışı ile cumhu' 
riyetin önemine İlişkin gündem dışı konuşması 

RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 29 Ekim Cum
huriyet Bayramı nedeniyle gündem dışı konuşma yapmak üzere şahsım adına söz aldım, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, Diyarbakır. Bismil. Çınar'da se! felaketinden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Rabb'imden rahmet diliyorum; kalanlara, sağlık, afiyet ve sabır diliyorum. 

Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet
vekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir, Atatürk'ün ifadesiyle "Cumhuriyet, fikren, il
men, bedenen kuvvetli, ahlaklı ve karakterli koruyucular ister." Yine bir başka ifadeyle. Ulu Ön-
der'imiz "Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, 
kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun ismi cumhuriyettir. Artık, hükümet 
ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır; hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık, 
hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi oldu
ğunu tamamen anlamışlardır." 

Lamartİne şöyle söyler: "Cumhuriyet İle cehalet bir yerde barınamaz." Cumhuriyet yönetimle
rinde bilim ve teknolojinin, kültüre! ve sosyal yapının güçlendirilmesi, Batı'nın bir gereği olmaktan 
öte milli hassasiyetimizin, ulusumuzun müreffeh bir geleceği yakalaması esasına dayanmaktadır. 
Bunun temelini ise. zihniyet değişimiyle birlikte, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere seyirci 
kalmamak oluşturur. Seneca'nın ifadesiyle, şöyle söyler: "Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve er
demin iktidarıdır. Bunların gerçekten yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuri
yet yoktur." 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturuyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Lo
zan Anlaşması'yla gelen barışın ardından yönetim biçimini belirleme sürecine girmiş, 29 Ekim 
1923 yılında, yani, bundan tam seksen üç yıl önce, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
cumhuriyet îlan edilmiştir. 

Bu yönüyle cumhuriyet, halk iradesinin yönetime direkt katılması anlamına geliyordu. Yöne
timlerde asıl olan ulusun kendisidir. Millet egemenliğine dayalı rejimlerde, cumhuriyet kavramının 
yanı sıra onu güçlü kılan diğer kavramlar da bulunmaktadır. Biçimsel ve içerik olarak demokrasi, 
bu kavramlardan birisidir. Yine, çok partili sisteme geçtiğimiz dönemlere baktığımızda, cumhuriye
timizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvik ve telkinleriyle etkili olduğunu görmekteyiz. 

Cumhuriyetimizin 83'üncü yılını idrak ettiğimiz şu günlerde, ülkemizin içinde bulunduğu du
rumu düşünürsek, o dönemde alınan kararın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamamız müm
kün olur. Bilim ve teknolojiden eğitim ve kültüre kadar yetişmiş insan gücümüz, cumhuriyet anla
yışımızın bir ürünüdür. Cumhuriyet, ulusumuz için büyük bir çağdaşlaşma projesi olmuştur. Seksen 
üç yıllık mazimize baktığımızda, sanayileşmeden eğitime birçok önemli başarıya imza atıldığına ta-
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nık oluyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin LO'uncu yılında yaptığı ko
nuşmada "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı 
ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'di r." sözleriyle, cumhuriyet tarihinin en önemli 
gelişiminin cumhuriyetin kurulması olduğuna da dikkat çekmiştir. 

Çok değerli arkadaşlar, çünkü bir ülkenin kalkınması, çağdaş ve modem ülkeler seviyesine 
ulaşması, sağlıklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla mümkün olur ve bu yönetim anlayışı, kritik 
bir kararla, 29 Ekim 1923 tarihinde, Atatürk ve arkadaşları tarafından ilan edilmiştir. Böylece. Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti hayat bulmuştur. Zorlu savaş yıllarının ardından, ülkenin yeniden imarı, 
düşüncenin, anlayışın değişimiyle, büyük fedakârlıklar sonucu yapılmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yeni ve bağımsız bir 
Türk devleti kurmak savaşı dış ve iç düşmanlara karşı başarıyla sonuç lanmış, Türkiye Cumhuriye
ti kurulmuştur. Kurtuluş Savaşının inanç ve başarısı nasıl Atatürk'ün eseri idiyse, cumhuriyet de 
onun eseridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Garip, buyurun. 

RECEP GARİP (Devamla) - İleriki yıllarda Ulu Önder, bunu şu sözleriyle ifade eder: "Benini 
en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir." 

Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden yönetim şeklidir. Diğer 
bir ifadeyle, devletin temel organlarının seçimle iş basma geldiği bir yönetim biçimidir. Cumhuri
yet yönetimi, bıı niteliğiyle, şüphesiz ki, demokrasi ilkesinin en gelişmiş şekli, demokrasi ilkesinin 
en İyi uygulanmasını sağlayan bir siyasi rejimdir. Cumhuriyet yönetimi, devlet geleneği ve siyasi 
yaşamımıza, egemenliğin bir kişiye, bir sınıfa değil doğrudan millete ait olduğu gerçeğini kazandır
mıştır. Cumhuriyet rejimi, bütün vatandaşlara yasa önünde eşit haklar sağlamış, halkın devlet yöne
timine eşit olarak katılımını ortaya koymuş, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin teminatı al
tına alındığını ortaya koymuş; millî birlik ve beraberliğimizi, birleştirici en önemli unsurları ortaya 
koyduğuna da tanık olduğumuzu görüyoruz. 

Cumhuriyeti yaşadığımız ölçüde özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar anlam kazanır, 
demokrasi, insan hak ve özgürlükleri varlığını koruyabilir. 

Tüm ulusların yaşamında olduğu gibi, cumhuriyet, özgürleşmenin, demokrasinin vazgeçilme
zi olmuştur ve aynı misyonla, cumhuriyet, bu milletin vazgeçilmezi olmaya devam edecektir. 

Bu duygularla, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'm kutluyor, hepinize sevgiler 
ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Garip. 

Sayın Özcan söz talebiniz var. Ne hakkında söz istediniz? 

HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Kızkalcsi'ndc bu gece sel felaketine uğrayan bir sürü iş yeri ve... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özcan, yerinizden, kısa bir açıklama. 

Sayın Özcan, buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan in Mersin-Kızkalesi'ndc meydana gelen sel afetine iliş

kin açıklaması 

HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin çok yöresinde sel felaketinden mağdur olan... Ve bu gece de 
Mersin-Kızkalesi de gerçekten turizm alanı ve iş yerlerini tamamen tahrip eden bir sel felaketiyle 
karşı karşıya kalmıştır. Bütün hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara sağlık 
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ve zarar görenlere de geçmiş olsun diyor. Hükümetimizin ve devletimizin, bir an önce yaraların sa
rılması için çalışmalarını diliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BA$KAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan, 
MEHMET FEHMİ UYANIK (Diyarbakır) - Sayın Başkan... 
Sayın Uyanık, aynı konuyla ilgili mi söz istediniz? Buyurun, siz ne için istemiştiniz? 
MEHMET FEHMİ UYANIK (Diyarbakır) - Diyarbakır'da olan sel felaketi dolayısıyla... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Uyanık, yerinizden kısa bir açıklama. 

2.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyanık'ın. Diyarbakır ve çevresinde meydana gelen 
set afetine ilişkin açıklaması 

MEHMET FEHMİ UYANİK (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
seçim bölgem olan Diyarbakır'da büyük bir sel felaketi meydana gelmiştir. Aynı zamanda, çevre il
lerde de sel felaketi olmuştur. Seçim bölgemde sel felaketi dolayısıyla 20 küsur kişiye yakın insa
nımız vefat etmiştir. 

Demin, Değerli Bakanımız "En kısa sürede gereken yardımlar yapılacaktır." diye kürsüden ifa
de ettiler. Ben de aynı şeyi temenni ediyorum. Bu zarar ziyanların bir an önce tespiti ile vatandaş
ların daha fazla mağdur olmasına meydan bırakmamak İçin bu sözü aldım. 

Değerli milletvekilleri, devletimin ve Meclisimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Meclisi
nin bu sel felaketi dolayısıyla meydana gelen tahribatı bir an önce gidermesini talep ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uyanık. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum: 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) GENSORU. GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

ÖNERGELERİ 
/.- Konya Milletvekili Mustafa Unaldı ve 24 milletvekilinin. Beyşehir Gölü ve çevresindeki so

runların araştırılarak yörenin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin bdiıiemnesi amacıyla 
Meclis araştırması aedmastna ilişkin önergesi (10/388) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin nadide muhitlerinden olan Beyşehir Gölü ve çevresi, sahip olduğu güzellikler ve 

özelliklere rağmen, oralara uğrayan herkesi üzen bir sahipsizlik görüntüsündedir.,. 
Katma değerler sağlayabilecek turistik ve kültürel değerlere de sahip bölgenin problemlerinin 

tespiti ile ortaya konulabilecek önerileri belirlemek üzere göl ve çevresindeki hayat tarzını, balıkçı
lığı, turizmi araştırmak için Anayasanın 98. İçtüzüğün 104. maddesi gereğince Meclisİmiz'cc bir 
araştırma açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
1) Mustafa Ünatdı (Konya) 
2) Hasan Anğı (Konya) 
3) Mahmut Uğur Çetin (Niğde) 
4) Mehmet Özyol (Adıyaman) 
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5) Cahit Can (Sinop) 
6) Fazıl Karaman (İzmir) 
7) Recep Özel (İsparta) 
R) Tevfik Ziyacddİn Akbulut (Tekirdağ) 
9) Ahmet Büyükakkaşlar (Konya) 
10) Hacı Biner (Van) 

11) Orhan Erdem (Konya) 
12) Ali Tcmür (Giresun) 
13) Mehmet Kılıç (Konya) 
14) Ahmet Çağlayan (Uşak) 
15) Muharrem Candan (Konya) 
16) Sami Güçlü (Konya) 
17) Ahmet Işık (Konya) 
18) Abdulbaki Türkoğlu (Elazığ) 
19) Taner Yıldız (Kayseri) 
2Ü) Mehmet Kurt (Samsun) 
21) Yüksel Çavuşoğlu (Karaman) 
22) Ali Sezai (Kahramanmaraş) 
23) Nur Doğan Topaloğlu (Yozgat) 
24) Mehmet Ali Bulut (Kahramanmaraş) 
25) Osman Kılıç (Sivas) 
Gerekçe: 
Beyşehir gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak etrafını çevreleyen arazi ile birlikte bir 

coğrafi harika oluşturmakta adeta bir "çevre güzeli'" diye tabir edilebilecek bir konuma sahip bulun
maktadır. 

Göl ve çevresi bu coğrafi konumun yanında çevresinde çeşitli turistik ve kültürel varlıklara da 
sahip bulunmaktadır. 

Adalar, 

İnler, 
Kayak yapılabilecek karlı dağlar, 
Bütünüyle kendine özel ve benzersiz olan Eşrefoğlu Camii, 
Alaaddin Keykubat'ın Kubat Abat Sarayı. 
Eflatun Pınarı. 
Fasıllar Anıtı, 
GÖkçimen Kuyucesmeleri bunların ilk akla geliveren örnekleridir. 
Konya gibi bir Büyükşchir'e, bir kültür merkezine, Başkcnt'e ve birçok ilimize çok yakın me

safede olmasına rağmen gerek göl üzerinde gerek çevresinde yerli ve yabancı olarak gezen, dola
şan insan ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır... 

Hâlbuki bahsettiğimiz hususlar yalnız ülke çapında değil dünya çapında ilgi çekecek özellik
lerdir. Bu Özellik ve güzellikleri İie ülkeye katma değerler vermesi gerekirken orada Öylece âdeta 
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sahipsizlikle karşı karşıya olarak durmaktadır... Konu edindiğimiz husus yer üstü değerlerdir. Yer 
altı kaynakları ayrıca bir araştırma konusu olabilir... 

Bir olumsuzluk olarak değerlendirdiğimiz bu durumun araştırılıp engelleyici problemlerin tes
piti ile üniversite ile de işbirliği yaparak çare olabilecek önerilerin ortaya konulabilmesi için Ana-
yasa'nın ve İç Tüzük'ün ilgili hükümlerine göre bir araştırma yapılması zarureti vardır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön gö
rüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

/,- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Falına Ekenoğlıı 'mm resmi 
ilaveline Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Armç'ı teınsikn bir Parlamento heyetiyle 
icabet edilmesine ilişkin Başkanlık teskeresi (3/1146) 

31 Ekim 2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genci Kuruluna 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Falma Ekenoğlu'nun va
ki davetine icabetle, "KKTC'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Kutlamalan"ııa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Bülent Armç'ı lemsilen bir parlamento heyeti ile icabet edilmesi hususu 
'"Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Ka-
nun'un 6. Maddesi" uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Nevzat Pakdİl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Karar yeler sayısının aranılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Karar yeter sayısını arayacağım Sayın Topuz. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yeler sayısı yoktur. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.26 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.41 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZUIN (Bilecik) 

« 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13'üncü Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
I.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekmoğtu 'mm resmî 

ilaveline Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Annc'ı temsilen bir Parlameııio heyetiyle 
icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1146) (Devanı) 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeler sa
yısı bulunamamıştı. Şimdi tezkereyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve karar yeter sayısı vardır. 
Sayın milletvekilleri. Anavatan Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre veril

miş bir Önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
VI.-ÖNERİLER 

A) SİYASI PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
!.- Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Anavatan Partisi Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 01.11.2006 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantıda. Siyasi Parti Grup

ları arasında oybirliği sağlanamadığından. Grubumuzun aşağıdaki önerisinin içtüzüğün 19 uncu 
maddesj uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını an? ederiz, 

Saygılarımızla. 
Prof. Dr. Ömer Abusoğlu 

Grup Başkanvekili 
öneri: 
Genel Kurul Gündeminin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan gelen diğer işler kıs

mının 354 üncü sırasında bulunan 1213 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılması hakkın
da Kanun Teklifinin görüşmelerinin bir an önce yapılabilmesi için bu kısmının 5 inci sırasına alın
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneri üzerinde aleyhte söz isteği var: İstanbul Milletvekili Sayın Ünal Kaçır. 
Buyurun Sayın Kaçır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grup öneri

si aleyhinde söz almış bulunuyorum; yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Dün, bu hafta içindeki Meclisimizin çalışma programını belirlemek üzere burada dört saate ya

kın bir mesai sarf ettik ve bu mesainin sonunda bu üç günlük programımızı, çalışma saatlerimizi be
lirledik. Neleri görüşeceğiz, belirledik, ama. bugün, yine grup önerileriyle karşı karşıyayız. Bugün 
de birkaç saatimizi grup önerilerine harcamamızı istiyor muhalefet partilerimiz. 

Dün de belirttiğim gibi. Meclisimiz normal tarihinden on beş gün önce mesaisine başlamış, 
çünkü, Avrupa Birliği uyum yasaları çıkartılacak. Bunların epey bir bölümünü çıkardık, dün de bir 
tanesini burada geç vakitlere kadar çalışarak tamamladık. Tohum Yasası'm da tamamladık. 
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HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - AB uyum süreciyle ne ilgisi var? 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Bir iki tane uluslararası sözleşme var, bunu görüşeceğiz ve yine 

Vakıflar Yasa Tasarısı var, bunu görüşeceğiz. Ama, yine bugün grup önerileri var. Anlaşılıyor ki, 
muhalefet partileri Meclisin normal çalışmasını engelleme gayretleri içerisindeler. Dün de belirtti
ğim gibi, Avrupa Birliği yolunda Hükümeti tökezletmek, Meclisin çıkarması gereken yasaların çık
masını engellemek şeklinde bir gayretleri var. Tabii, bunu yaparken de, hepimizin çok önem verdi
ği değerler üzerinden siyaset yapılıyor. Anavatan Partisi Grup önerisinde Önerilen hususların, yani, 
görüşülmesini istedikleri 1213 sıra sayılı Teklifin içeriğine hiçbir şekilde itirazımız mcvzuubahis 
değildir. 

HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - İnşallah desteklersiniz. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Şehitlerimizin yakınlarının haklarıyla ilgili, onlara sağlanması ge

reken hususlarla ilgili hususlar var. Buradan şu amaçlanıyor: Biz bunu gündeme getirelim. Mecli
sin zaten gündemi belli, o gündemi icra etmek zorundalar, bunu da reddetmek durumundalar, biz de 
şehitler üzerinden prim yapalım. Bunu halkımız görüyor. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Öyle mi anladın? Anlayışın kıt ne yapayım! 
ÜNAL KAÇIR (Devamla)- Bunu halkımız görüyor. Bundan prim yapmanız mümkün değil. 
Evet, zaten bu Teklifin içeriğine baktığımız zaman da sadece I 'inci maddesiyle ilgili kısımda, 

bizim 29/6/2006 tarihinde 5529 sayılı Yasa ile kabul etliğimiz husus bu Teklifte de var. Biz zaten 
bunu gerçekleştirmişiz. Nedir o? Barışta ve olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manev
ralar ile birlik halinde intikaller sırasında bu hareket ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını 
kaybedenlerin, yani şehitlerimizin dul ve yetimlerinin şehidin en değerli hatıralarından birisi olan 
şahsi tabancalarını taşırken veya bulundururken herhangi bir harç Ödememelerinin sağlanması. Bu
nu, zaten biz bu Kanunu çıkarmışız. Diğer hususlara da kesinlikle itirazımız yoktur; ama, burada 
maksat bu Teklifin yasalaşması değil... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oy verirseniz yasalaşır ya. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Maksat, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatışmalarının engel

lenmesi. 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Karar sayısı bulamıyorsunuz. 
ÜNAL KAÇIR (Devamla) - Evet; ama, bunu engellemeye gücünüz yetmeyecektir ve Meclis, 

dün belirlediği programını uygulamaya devam edecektir. 
Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kaçır. 
Önerinin lehinde, Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sarıbaş. (Anavatan Partisi sıralarından 

alkışlar) 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşma süreleri beş dakikaya mı indirildi? 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, sürem on dakika efendim, beş dakika de
ğil. Grup önerileri on dakika biliyorsunuz. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir düzelteyim. 
Buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Anavatan Partisi Grup önerisi lehine söz aldım, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar. Grup önerimizden evvel, bîr gündem dışı konuşmaya söz veren Sayın Ba
kanın birkaç cümlesi, bugün için, hakikaten yüreklerimi sızlattığı için cevap vermek istiyorum. Ne 
dedi? "Biz tutuk layamay iz. Hükümet olarak biz mi tutuklayacağız bunları? Elbetie, savcılar var; on
lar tutuklayacak." dedi, "Hazineden mi ödeyeceğiz bu zararları, böyle bir şey olur mu?" dedi. Yanı 
"kâr amaçlı para verenlerin parasını hazine mi yüklensin?" dedi. "Bİze mi danıştılar para verirken!" 
dedi. "Bu, özel hukuk ilişkisidir, alacak verecek ilişkisidir." dedi. Aynen "Kulaklarımı tıkıyorum, 
sizi dinlemiyorum." dedi. 

Sayın Bakan, bir cumhuriyet hükümeti bakanının sözleri mi bunlar; yoksa, bu şirketlerin avu
katının sözleri ini? (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Bu şirketin avukatı gibi konuşmaya ne 
hakkınız var? Şimdi, siz, Cumhuriyetin Hükümetisiniz ve ülkede mağdur olmuş vatandaşlar var. 

Bakın, 5020 sayılı Yasa'yı çıkardık, bu devletin bankalarını hortum! ayan I arın -her türlü üçün
cü kişilere gitmiş, sahtekarlık yapmış- mallarının peşine TMSFyi taktık. Niye takmayız bunların 
peşine TMSF gibi bir kuruluş? Yani, bunu cumhuriyet savcıları mı yapacak? Böyle bir kurumu oluş
turup, bu hırsızların, bu sahtekârların... Buna yeşil sermaye deniyor; ben, asla; reddediyorum. Bu 
hırsız ve alçakça bir sermaye, bu sahtekârca bir sermaye. Niye bunları tahsil etmiyoruz? Niye En
ver ören İhlas Holdingin milyon dolarlarım götürürken, siz onun koluna girip otel açılışlarına gidi
yorsunuz? (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Niye sahtekâr YİMPAŞ yöneticileri milleti soyar
ken, siz onlarla boy boy resim çektiriyorsunuz? 

Şimdi, aynen, o holdingin, o sahtekâr holdingin yöneticilerinin lafları bunlar: "Ee, canım, bize 
verdiler, gitsinler hukuktan alsınlar." Bu hukuk sisteminde tahsil edilemeyeceğini biliyorlar. Yani, 
siz inanıyor musunuz Sayın Bakan, avukat olarak, bunların. Ticaret Kanunu hükümleriyle bu para
ları alacaklarına inanıyor musun?! Alamayacaklarını biliyorsunuz. Yapsınlar... Bir cumhuriyet 
hükümetinin bakanının, elinde düzenleme yetkisi varken, elinde icra kuvveti varken, bu mağdurla
rın haklarını yerine getirecek düzenlemeleri yapma imkânı varken "Ne yapalım, vermeselerdi; Ti
caret Kanunu'na göre alsınlar, savcılar tutuklarsa tutuklar," deme hakkı var mı? Çıkartın bakayım 
5020 sayılı Yasa gibi, verin bakayım savcıya o yetkiyi, savcı tutuyor mu tutmuyor mu? Bunları yap
mayın, sorumluluğunuzu yerine getirmeyin, ondan sonra deyin ki: "Elendim, biz, yolsuzlukla mü
cadele eden bir hükümetiz." Kim inanır buna; kim inanır? Neresi inandırıcı bunun? 

Değerli arkadaşlar, biraz önceki arkadaşımız, efendim, biz. Meclisin gündemini tıkayaeakmı-
şızda. Meclis... Muhalefetin böyle bir görevi yok arkadaşlar. Muhalefet, Meclisi (ikama müessese
si değil. Muhalefet, kanun çıkartma, kanun yapma, kanun değiştirme müessesesi de değil. Muhale
fet, hükümetin ve iktidar çoğunluğunun getirdiği kanunlarda milletin hayrına olan noktalarda uya
rıyı yapmak -muhalefetin görevi bu-sakıncalarım ortaya koymak, varsa katkı sunmak... Bizim, Öy
le, kanunları, gündemi değiştirmek veya gündemi engellemek gibi bîr şeyimiz yok. 

Şimdi, ne diyor arkadaşımız? "Biz, hepsinin altına imza atarız, ama biz gündemimizi belirle
dik." Neyi belirlediniz? Ekümenlik alanlarının genişlenmesine dair, iddiaların güçlenmesine dair, 
misyonerlerin faaliyetlerini rahat yapmasına dair Avrupa Birliğinin dayattığı Vakıflar Kanunu, şe
hit ailelerinden daha mı Önemli? Daha önemliyse, daha önemli deyin. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Hiç alakası yok. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Var mı böyle bir şey?! Yani, Avrupa Birliği dayatıyorsa 
cemaat vakıfları bir an evvel mallarına kavuşsun, Avrupa Birliği dayatıyorsa şu ekümenlik iddiası
nı daha iyi bir hayata geçirmek için bir an önce Vakıflar Yasası çıksın. Bunun önemi mi var? Şehit 
ailelerinden daha mı önemli?! Önemli diyorsanız buyurun önemli o işleri yapın. (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) Yok böyle bir şey! Yok böyle bir şey! Efendim, "biz bak çalışıyoruz da kanun 
çıkarıyoruz..." Çıkardınız ombudsmanlığı. İki defa dedik, üç defa dedik yapmayın, bu Anayasa'ya 
aykırı. Ne oldu? Bugün Anayasa Mahkemesi durdurma kararı verdi. Ne oldu Meclisin mesaisi? 
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Ombııdsmanhğa inanmayan biri değilim. Çoğunluğunuz var, destek de var, hepimiz ortak çıkardık, 
ortak karara vardık ombudsmanlıkta. Niye Anayasa'ya bir hüküm koymadık yirmi beş yaşı getirir
ken ombudsmanltkla İlgili de, üç gün Meclisi burada ombudsmaıılığı tartıştırdık, bir daha tartıştık? 
Ne oldu? Yürütmeyi durdurma verdi. Neye yaradı Meclisin mesaisi? Siz yapacağınız işleri yapmı
yorsunuz. Kulağı böyle tutmuyorsunuz, kulağı tersten tutmaya kalkıyorsunuz, kolunuz yoruluyor, 
hiçbir şeye de yaramıyor. Ne dedik baştan beri, gelin bir sivil anayasa yapın; ombudsmanlığı da 
içersin, Cumhurbaşkanlığını da yeniden düzenlesin. Yani, şu hırsızlara da prim vermeyecek, yol 
vermeyecek bir Anayasa yapın; yapın bunlar olmasın. Yapmazsınız. Niye biliyor musunuz? E ca
nım, biz iyi yapacaktık da, bak bunlar. Anayasa Mahkemesi var, bir de Cumhurbaşkanı var, ne ya
palım, yapamadık... 

Çimdi 5+5'i gelir gelmez geçirseydiniz, -bu millet de hazırdı 5+5'e- bu Cumhurbaşkanı gideli 
iki yıl olmuştu, siz de icraatlarınızı tıkır tıkır yapıyordunuz. Millete dönüp; "Ne yapalım. Cumhur
başkanı yapmadı" demeye hakkınız var mı, var mı böyle bir hakkınız?! 

Şimdi, Anayasa'ya ombudsmanltkla ilgili bir düzenleme koymayacaksınız, Anayasa Mahke
mesi yürütmeyi durduracak, bozacak; peki millete dönüp: "E canım, biz bunları yapacakıık, ama, 
bir Anayasa Mahkemesi var, ne yapalım, yapamadık. Hele bir dönem daha verin de. şu Anayasa 
Mahkemesini.., Bak Cumhurbaşkanını da seçtik, değiştirelim." öyle mi diyeceksiniz? Millet bu ya
lanlara inanacak mı? İnanacak mı? İnanmasını mı istiyorsunuz yani? Siz inanıyor musunuz ki mil
let de inansın! Niye, hani sivil bir anayasa yapacaktınız? Nerede o yürek? Bitti mi enerjiniz? 

Bu Meclisin bir tek görevi kalmıştır arkadaşlar, bakın ben samimi söylüyorum: Bütçesini yap
mak, bu ülkeyi bütçesiz bırakmamak, ondan sonra da milletten aldığı emaneti millete teslim etmek. 
Millet yeni kararına göre, Türkiye'yi yeniden nasıl şekillendireceğine karar verir. Milletten kaçma
mak lazım, milletten korkmamak lazım. Ha, milletin dediklerini yapsaydınız... Hep söylüyorum bu 
kürsüde, 3 Kasım 2002 bir halk ihtilalidir. Millet size dedi ki: Git kardeşim, sivil bîr anayasa yap. 
O anayasanın ayaklarından biri millet olsun. Bürokratik devleti yık, demokratik devlete geç. Siz ne 
yaptınız? Siz, o Anayasa'yi zorlaya zorlaya bir sürü kanun çıkardınız, bu Anayasa'nın anlayışı içe
risinde Anayasa Mahkemesinden döndü. Sıfıra sıfır elde vaf sıfır. 

Ha, bir şey dönmedi, Avrupa Birliği kapsamında Batılıların dayattığı şeylere "evet" dediniz. 
Yanı, içinde millîlik olmayan, millet olmayan, işte böyle Vakıflar Yasası gibi yabancıların vakıf kur
ması, üniversite kurması, misyoner yetiştirmesinin yolunu açan, ekümenlik iddialarını daha bir pro
paganda edeceklerini yetiştirecek müesseseler kuran, Türkiye'nin topraklarını yabancıların uçacağı 
vakıflar kanalıyla paylaşılmasına vesile olacak kanunları Avrupa Birliği dayatıyor: Bizim önceliği
miz bu... Diretiyorsunuz, önceliğimiz bu... Önceliğiniz bu. Çünkü Türkiye... Türkiye bunları hak 
etmiyor, Türkiye bunları hak etmiyor. 

Şehit ailesinin, gazinin derdi... Allah'tan korkun! Gazi Vakfının bir mitingi vardı cumartesi, 
150 kişi var! Türkiye'ye hassasiyetlerini kaybettirdiniz. Bu enforme eden basın var ya, hani sizin 
'Dcsıc'örğııiız, geiırıcrı'fU'Katı artmış,"/'xaı anan'oasın var ya,"ı ürkıye" riın g&eceğıriı. ıfiKunu. görü
şünü, dünyasını değiştirdi Türk halkının. Yapmayın bunu! Yapmayın bunu! 

önce, kendi millî hassasiyetimiz olan konularda bir mutabakata varalım. Bakın ne diyorum: Bu 
Meclis, bütçesini çıkarmalı. Çıkarsın, ama, ondan sonra -dört yıldır yapamadıklarınızı belki ikinci 
defa yetki alırsanız yapma ihtimaline de kavuşursunuz- gelin, milletten kaçmayın. Şu Cumhurbaş
kanlığı seçiminden evvel.,. Beceremezsiniz, keşke becersenizde Anayasa'yı değiştirseniz, bu Mec
lis değişiirebiİse, şu cumhurbaşkanını da halk seçse diyorum, ama onu yapamazsınız. Çünkü o yü
rek yok, o yüreğin olmadığı ortaya çıktı. O nitelik yok, o duruş yok, o vizyon yok, yok. Millet bu
nun farkına vardı. Vazgeçin bu işlerden. Gelin -hiç değilse şehitlerimizin yakınlarına, bir kanun tek
lifi vermişiz, siz de şeysiniz- bari bunları çıkaralım. 

Bırakırı, o Avrupa Birliğinin dayatmalarıyla bu ülke bir yere varmaz. Bu ülkede bugün halkın 
yüzde 80'i her şeyi verseniz dahî Avrupa Birliğine giremeyeceğinize inanmış- Kıbrıs'ı verirseniz ne 
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olacak, dalıa çoğunu isleyecekler, ekümcnlik isteyecekler, soykırım isteyecekler. Ama, bunları ver
diğiniz zaman onlara karşı duracak gücünüz de kalmayacak. Hiçbir şey vermeden dimdik durun ki. 
gireceksek belki girelim, gireceksek belki girelim, Kıbrıs'ı olmayan, ekümenliği tanımış. Ermeni 
soykırımını tanımış bir Türkiye'yi Avrupa Birliğine alırlar mı saıııyorsumız? Kolu kanadı kırılmış 
Türkiye'yi, iddialarından vazgeçmiş bir Türkiye'yi ne yapsın Avıupa Birliği? 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Bir de Öneriyle ilgili bir şey söyleyin. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bütün bunlar olursa... 
İşle bu yasalar onları getiriyor. 
RECEP GARİP (Adana) - Söyleyemez ki! 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Söyleyemezsin! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sayın Çelik, cemaat vakıfları ne yetiştirecek? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - On dakika bitti. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Misyoner yetiştirecek değil mi"? Bugün belki yok ama. 

bu misyonerlerin amacı ne olacak? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Siz çıkarttınız o kanunu. 
HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - Siz çıkarttınız siz! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Biz çıkarttık.,- Kim çıkarttı? 
HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - 3 Ağustos 2002'de siz çıkarttınız. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Kim çıkarttı? Ben mi çıkarttım? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Senin Anavatan Partin çıkarttı. 
HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Haberi yok daha! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Yanlış... Benden önce beni bağlamaz, yanlış her zaman 

yanlıştır, babam da yapsa yanlış. Falan çıkarttı diye onu savunmamı mı bekliyorsun? (AK Parti sı
ralarından gürültüler) 

HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - 3 Ağustosla... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)-Bir dakika... Yanlışı savunmamı mı bekliyorsun? (AK 

Parti sıralarından gürültüler) 
(Mikrofon otomalİk cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Ne işin var ANAP'ta? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bankaları siz batıldınız, hazineyi siz soydurdunuz. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sen de çıkartım. Ben, yanlışı savunmuyorum. Bakın, 

bana yanlışı kimse sav undu namaz, yanlış yanlıştır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, lütfen... 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Mikrofon kapandı Süleyman Bey. mikrofon! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bakın, bu ülVcnİn Vakıflar Yasası'na ihtiyacı var. ama 

ekümenliği güçlendirecek... 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın efendim. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - ...misyonerliği güçlendirecek hükümlere İhtiyacı yok. 

Yasa ihtiyacı var. Elbette vakıfları bir yasa akında... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Bunun aksini savunan var mı? 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - ...düzenleyeceğiz, tanzim edeceğiz, ama. böyle değil. 

Anavatanın yasalarında bu teklifler yok. yabancılann gelip de Türkiye'de istediği gibi vakıf kurup 
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arazi alıp islediği gibi ekümenliği hayata geçirecek şeyler yok. Varsa -Parlamentoda tartışılmamış 
o- Parlamentodan dönerdi, dönmeli. Hükümetler lekl if edebilir. 

FARUK. ÇELİK (Bursa) - Sayın Sarıbaş, kimlik sorunu yaşıyorsunuz, kimlik! 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Peki, bu Parlamento niye var arkadaşlar, bu Parlamen

to niye var? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Hükümetin yaptığı yanlışları burada döndürmek için 

var. Şİmdi, bu yanlış, bunu döndürün. Ben, Vakıflar Yasası'na ihtiyaç yok demiyorum ki, ama, üç 
dört hükmü var ki, üç dört maddesi var ki, yanlış oğlu yanlış, bunu söylemeyelim mi yani'.' "Efen
dim, falan da yapmıştı." Falan da yanlış yapmışsa, o da yanlış... 

HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Siz yapmışsınız. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - ...söylemeyelim mi yani? 
Ben de bunu söylüyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş. 
Lehte olmak üzere, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan. 
Buyurun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla se

lamlıyorum. Anavatan Grup önerisinin lehinde söz aldım. 
Değerli milletvekilleri, biraz önce. Anavatan Grup önerisinin aleyhinde konuşan AK Parti Mil

letvekilini dinledik. Sayın Milletvekili diyor ki: Siz, bu grup önerileriyle Meclisin çalışmasını en
gellemeye çalışıyorsunuz. Maksadınız Meclisi çalıştırmamaktır," ifadesini kullandı. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Anavatana mı geçtin?! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Dün de aynı ifadeleri kullanmışlardı, bugün de aynı ifa

deleri kullanıyorlar. Şimdi, Mecliste, siyasî parti gruplarının sözlü sorular. Meclis araştırması. Mec
lis soruşturması istemesi ne zamandan beri Meclisi kilitlemeye matuf hareketler olarak değerlendi
riliyor?! Ben, o milletvekilimize, şu Anayasa'nın 87'nci maddesini okudu mu, onu sormak istiyo
rum. 87'nci maddesi milletvekillerinin görevlerinin neler olduğun» söylüyor ve yine, Anayasa'nın 
99'uncu maddesi, 100'ûncû maddesi Meclisin denetim konularıyla ilgili düzenlemeleri yapmış ve 
yine, İç Tüzük'ün 96'ncı ve 113'üncü maddeleri arasındaki bölüm de Meclisin denetim konularına 
nasıl ehemmiyet verdiğinin bir göstergesidir. Şimdi, muhalefetin. Meclisin denetimiyle ilgili yetki
sini, Anayasa'dan ve İç Tüzük'ten kaynaklanan yetkisini kullanmak üzere vermiş oldukları grup 
önerilerini, siz. Meclisi kilitlemek olarak yorumlarsanız, hem Anayasa'yı hem de İç Tüzük'ü oku
madığınızın ve bilmediğinizin bir işareti olarak değerlendirilir. Eğer, Meclisin çalışmamasını, en
gellenmesi meselesini kastediyorsanız, bakın, bugün saat 14.00'te açılması lazımdı Meclisin. Niçin 
açılmadı değerli milletvekilleri? Niçin, AK Partili milletvekilleri. Meclisin açılması için Meclis sa
lonunda hazır bulunmadılar? Demin bir oylama yapıldı, 139 tane AK Parti milletvekili Mecliste ha
zır bulunmadığı için, Meclis, çalışmalarına ara vermek mecburiyetinde kaldı. Yani, önce kendinize 
bakacaksınız, önce kendinize bakacaksınız. Meclisten çıkan kanunlar oldu mu, onlara sahipleniyor
sunuz. Dün de söyledim, yirmi beş yaşla ilgili karar çıktı, bütün muhalefet destekledi, ama, bilbo-
ard'larda AK Parti, reklamını yapıyor, 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Önergeyle ilgili.., 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla)-Çıkan kanunları sahipleniyorsanız, Meclisin çalışmama-

sıyla ilgili meselede de, öncelikle, bunun sorumluluğunun, vebalinin sizin omuzlarınızın üzerinde 
olduğunu da unutmayacaksınız değerli mi İlet vekil I eri m. 
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İSMAİL BİLEN (Manisa) - Dünkü konuşmalarınızı tekrar ediyorsunuz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bakın, sizin konuşmalarınızı ben çıkartıyorum. 

Yani, sizin konuşmalarınızı çıkartıyorum, karbon kopya koyun altına, bütün konuşmalarınız aynı. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Dünkü de aynı. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, Değerli Milletvekili, bakınız, benim 4ÜÛ'e yakın 

konuşmam var, tutanaklar orada. Sayın Bayram Bey, Burdur Milletvekili, tutanaklar orada, Allah 
aşkına, varsa Meclise bir katkın, gel şu kürsüye de, Burdurlular bir milletvekili görsünler ya! (CHP 
ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Görsünler tabii ya! Nasıl bir milletvekili seçtiklerini bir 
görsünler! 

Şimdi, bakın, geçen dönem rekor başka milletvekillerindeydi, kürsüde konuşan hatiplere söz 
atma rekoru başka milletvekilinin; bu dönem onu. Burdur Milletvekili olarak siz alacaksınız Bay
ram Bey, sakın kaçırmayın o rekoru. 

Şimdi, değerli millet vekilleri, bakınız, Anavatan Partisi bir Grup önerisi getiriyor, getirmiş ol
duğu Grup önerisi son derece önemli. Niçin önemli? Çünkü, teklif ettikleri kanunla, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğü için malını, canını, her şeyini bu vatana feda etmiş olan 
şehitlerimizle ve onların yakınlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyorlar, bir kanun teklifi 
vermişler, diyorlar ki: '"Bu Kanun Teklifi'ni, gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
alalım, bunu buradan geçirelim." Ama, maalesef, öyle anlaşılıyor ki, bu kadar haklı olunan bir ko
nuda bile, İktidar Partisinin bu tutumunun anlaşılmaz olduğu, kamuoyunun gözleri önünde. 

Büyük vatan şairlerimizden Mehmet Akif ne diyordu: 
"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksın şüheda." 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Yanlış okudun. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ve yine devam ediyor: 
"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! 
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı," 
"Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber 
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber." 
CAVİT TORUN (Diyarbakır) - Âkİf öyle bir şiir yazmadı. Yanlış! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, bu satırlar, bu mısralar 

Türk halkının şehitliğe ne kadar önem verdiğinin açık bir göstergesidir, açık bir göstergesidir. O ne
denle, bu vatan için kanlarını akıtmış, canlarını vermiş olan insanlara, 22'ııci Dönem Parlamentosu 
olarak onlara karşı bir borcumuzu gelin hep beraber yerine getirelim diyor bir grup, bir öneri geti
riyor, siz bu Öneriyi Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasını engellemek için verilmiş bir öne
ri olarak kabul ediyorsunuz. Vicdanınızın titremesi lazım. Nasıl böyle bir sözü Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çatısı altında yapabiliyorsunuz? 

Sizi 1915'lere götürmek istiyorum, Çanakkale'ye. 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale savaş
larına götürmek isliyorum, Auafartalar'a. Ne diyor cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Ata
türk? Orada diyor ki: "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." Düşününüz değerli milletve
killeri, siz siperdesiniz. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk emir veriyor, ölme emrini veriyor ve 
o siperdeki insanlar üç beş saniye sonra en değerli varlıklarını, canlarını kaybedeceklerini bile bile 
siperden ortaya atılıp düşmanın karşısında bu devletin bağımsızlığının elde edilmesi için canını ve
riyor. Ve biz ne yapıyoruz? 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Şehitler üzerinden siyaset yapma, ayıp! 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla)- Biz ne yapıyoruz? 2006 Türkiye Büyük Millet Meclisin
de şehitlerle ilgili gelen bir öneriyi, Meclis çalışmalarım engellemek olarak yörüyoruz(!) 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Demagoji yapma!.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakınız, son dönemde çok tehli

keli bir gelişme var. Bakınız, geçmiş dönemden bugüne kadar binlerce, yüz binlerce şehit verdik, 
ama, terör örgülüyle son yapılan çatışmalarda hayalını kaybeden, şehit olanlarımızın yakınları, son 
dönemde, dikkat edin. "Hakkımızı helal etmiyoruz" diyorlar. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Genel Başkanınıza söyle, siyaset yapmaya davet ediyor. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Onun için, değerli milletvekilleri, bakınız, bu kadar has

sas olan, bu kadar önemli olan, 70 milyon insanı ilgilendiren bir konuda, gelin, duyarlı olalım, 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Ağar'a söyle... Genel Başkanına söyle, siyasete davet edi

yor. 
BAŞKAN - Sayın Bilen, lütfen müdahale etmeyin. 

ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sayın Bilen, Sayın Ağar'ın, bu memleket ve millet için 
yaptığı hizmetlerin zekâtını size verse, şu Gruba ömür boyu yeter. (AK Parti sıralarından gürültü
ler) 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Demagoji yapma!.. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - ömür boyu yetersize ya!.. Sadece zekâtını verse Sayın 

Ağar, terörle yaptığı mücadelede, zekâlını verse, siz o zekâlı ömür boyu kullanırsınız. 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Siyasete davet ediyor Genel Başkanın. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla)-Türkiye'de terörle ilgili meselede söz söyleyecek tek in

san varsa Sayın Ağar'dır. Evci,.. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, siz konunuza dönün, lülfen. 

ÜMMET KANDOÛAN (Devamla) - Sizin aranızda da var. Sizin aranızda da var. O dönemde, 
olağanüstü bölgede görev verildiğinde görevden kaçan insan bugün sizin aranızda. (AK Parti sıra
larından gürültüler) Evet, sîzin aranızda. Göreve gitmeyip, korkudan o bölgeye gitmek istemeyen 
milletvekili şimdi sizin aranızda, önce ona sorun bu soruyu, önce ondan bu hesabı sorun. Sonra, ba
kınız. Sayın Ağar'ın, 1993 yılından 1996 yılma kadar terörle nasıl mücadele yaptığını bütün Türki
ye çok iyi biliyor, bölücü terör Örgütü elebaşısı da çok iyi biliyor; çünkü, bölücü terör Örgütü lide
rinin İmralı'daki ifadelerine bakın, 1993'te Sayın Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olmasından son
ra nasıl darbe yediklerini bölücü terör örgütü lideri İmralı'daki ifadelerinde kayıt altına aldırdı. 

Değerli milletvekilleri, onun için, siz geliniz, 2006 Meclisinde bu şehitlerimizin ruhunu incit
meyecek,,. Onlar manen şu anda bizleri izliyor... Kur'an'ın ifadesiyle "Allah uğrunda öldürülen
lere siz ölü demeyiniz; onlar diridirler; ama, siz onları bilemezsiniz" diyor Kur'an'ın ifadesiyle. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET YENİ (Samsun) - Vay be, hoca kesildin başımıza hoca! 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Evet... 

Değerli milletvekilleri, onun için, geliniz. Anavatan Partisinin vermiş olduğu bu Grup öneri
siyle ilgili olarak lehinde kullanacağımız oylarla, en azından, şehitlerimize ve şehit ailelerimize 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl sahip çıktığını gösterme günüdür bugün. Onun için, bir sı
navdan geçiyorsunuz, bütün vatandaşlarımız sîzleri izliyor, bütün şehitlerimiz manen sizleri izliyor, 
sizin parmaklarınızı gözetliyor. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hangi şehit aileleri, onları da açıklayın. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan. 
Önerinin aleyhinde Erzurum Milletvekili Sayın Mücahit Daloğlu. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
MÜCAHİT DALOGLU (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, burada, bir şeye hep beraber karar verilse yerindedir. 

Şehitlerimiz üzerinden, kimseyi İtham etmiyorum, şahsım da dahil... 1994 senesinde 3 kardeşini şe
hit vermiş bir kardeşiniz olarak şu anda burada konuşuyorum. Ben kimsenin şehit vermesini de ar
zu eimiyorum. Allah versin hiç kimse daha vermesin; ama, lütfen, burada, şehitler üzerinden, duy
gusal ve siyaset malzemesi yaparsak, şehitleri üzeriz. Özür diliyorum ve istirham ediyorum, hiç 
kimse yapmasın; ama, onlarla ilgili ve bütün gruplar canı gönü/den katılır; çünkü, hepimizin ruhu, 
gönlü birdir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Özlük haklarıyla ilgili olarak, onların özlük haklarını 
düzeltmekle ilgili olarak ne yapsak azdır ve yapmalıyız, hepimiz beraber yapalım. 

FERİT MEVLÜT ASLANOÖLU (Malatya) - Haydi getirelim. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Haydi yapalım diyoruz. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Bu konuda daha önce AK Parti Hükümetinin çıkarmış 

olduğu yasalarda... Şu anda. Anavatanın vermiş olduğu önergeye bakıyorum, şehit vârislerine ve 
şehit yakınlarına sağlanan ve mutlaka yeterli değil, dahası da sağlansın, madde madde sayacak olur
sam, ölüm yardımı, harcırah, nakdi tazminat, aylık bağlanması, emekli ikramiyesi, tütün ve alkol 
ürünlerinin satış bedellerinden pay verilmesi, öğrenim yardımı -ben. sadece başlıklarını okuyorum, 
kıymetli vakitlerinizi almamak adına- kira yardımı, kamu konutlarından yararlanma, toplu konuttan 
faizsiz yararlanma, misafirhanelerden, yolculuklarda vesaire, bîr dizi, burada, haklar şehitler için ve 
şehit yakınlarımız için kanun halinde çıkarılmıştır. Eksiklerimiz mutlaka vardır; ama. Meclisin gün
demini, belirlenmiş gündemi sabote ederek, gündemin akışını değiştirerek ve burada, yine üzülerek 
söylüyorum, sadece şiir okuyarak şehitlerimize ve onların yakınlarına bir yardımımız olmaz. Birbi
rimizi incitmeyelim. O şiirlere hürmet duyuyorum, arkadaşımız okudu, hepimiz paylaşıyoruz; ama, 
siyaset adına paylaşmayalım. 

İki; bu vatan için mutlaka geçmişte askerlerden. Emniyetten, sivilden, bütün milletimizin yap
mış olduğu hizmetleri de hepimiz hürmetle, saygıyla ve vefa duygusuyla anmamız lazım. "Ben sen
den çok yaptım, sen benden az yaptın" da herhalde bize yakışmaz. Görev verildiği yerde herkes la
yığını yapmıştır, bundan sonra da yaparız. Olayı bu mecrada götürürsek, kanaatimce, daha faydalı 
olmuş oluruz. Kimse kimseden "ben senden fazla yaptım, sen kaçtın..." Bunlar bize de Meclise de 
Türk milletine de yakışmaz. Zira, Türk milleti derken hepimizi de kastediyoruz, o zaman niye bir
birimizi bu manada daha eksik bir dizmede itham edelim? Daha oıtorc ederek... Eksiklerimiz var
sa, zaten o eksikliği yapan adam kendini burada bir gözden geçirir, o eksiğini inşallah düzeltme fır
satı vermiş oluruz. 

Değerli arkadaşlar, bankalarla ilgili, gündemin dışında, Anavatan sözcüsü arkadaşımız konu
şurken bazı haksız ithamlarda bulundu, ona da cevap vermek zorundayım. 

Şimdi, 3 Ağustos 20O2'dc Türkiye'de yamalı bohça halinde Anasol-D böyle örgüt adları gibi, 
Anasol-C gibi bir sürü isimler altında hükümetler kuruldu. Yamalı bohça... Şimdi, bunlar zamanın
da, 3 Ağustos 2002'de Vakıflar Kanunu"nda vakıfların mal edinmesine dair değişiklik yapıldı ve 
161 azınlık vakfı 1.200 tane mal edindi. Şu anda yapılmak istenen değişiklik sadece bunlarda hu
kuki problemler yaralan, yıllardır mahkemelerde,., Bakın, çıkarmışım buradan, 20 metrekare -İs
tanbul mahkemelerinden alınan- 18 metrekare dükkânlar, mal edinmiş, orada ihtilaf var. İşte, bütün 

- 283 -



TBMM B:13 1 .11 .2006 O: 3 

bunların tamamı da vakıf olarak 28 adet, 124 parça da hazine mallarıdır. Bu ihtilafın çözümlenme
si. Türk hukuk sisteminde bu kargaşanın giderilmesi İçin yapılan bir düzenlemedir. Bütün bunlar
dan dolayı, efendim, böyle, ekümcııiklik, Ermeni soykırımı, Kıbrıs gibi millî meseleleri, değerli 
dostum, buradan ortaokul çocukları gibi... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - 5'inci maddeyi okudun mu beyim? 

MÜCAHİT DALOGLU (Devamla)- ...ağzınıza slogan edinerek... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) -5'inci maddeyi okudun mu? 

MÜCAHİT DALOÖLU (Devamla) - ...içeriğini bilmeden... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Bilmeden konuşuyorsun. 

MÜCAHİT DALOÖLU (Devamla) - ...ekümenikliğin olsun, soykırımın olsun içeriğini bil
meden, doldurmadan -hukuk alanında konuşabilirsiniz- öyle sloganvari konuşmak size de yakış
maz, Partinize de yakışmaz. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sen okudun mu 5'inci maddeyi? 

MÜCAHİT DALOGLU (Devamla) - Dün diyenler beni bağlamaz dediğiniz partinin, lütfen, 
bugün tüzel kişiliğini savunun, lütfen. Çünkü, bir politika kuraınadan buraya çıkıp konuşuyorsunuz, 
ama ondan sonra beni bağlamaz diyorsunuz. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Niye savunmuyorsun Refah Partisini? 

MÜCAHİT DALOÖLU (Devamla) - Seni geçmişle bağlamayan bir icraat, bugün nasıl o ro
zetin altında siyaset yapıyorsun? Kendini gözden geçir o zaman. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malaiya) - Niye savunmuyorsun Refah Partisini? Boş konuşuyor
sun, tıngır boş. 

MÜCAHİT DALOGLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ge
çen gün bunu en net şekilde, en mert şekilde cevabını televizyonlarda verdi: Biz, Türk milleti için 
AB standarflannı. AB bile olmaz, bu yüksek hukuk standartlarını biz Türk milleti layık olduğu için 
yapıyoruz, Kopenhag Kriterinin adını Ankara Kriteri koyarım, Maastricht Kriterinin adını İs
tanbul Kriteri koyar yürürüm, diye. Bundan mertçe kim söyleyebilir? Söyledi ve biz bunu böy
le yapıyoruz. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya)- Sadece söylüyorsunuz... 

MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - "Efendim, cevap verilmedi AB'nin dayatmalarına..." 
Ya, bu dayatmaysa, AB dayatabilir, İşte, bir Başbakan bunu en net başka nasıl verilebilir Süleyman 
Bey? Sen ver bakayım. En net şekilde böyle bir cevap veriyor... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Buldunuz Fransız şirketlerini değil mi? 

MÜCAHİT DALOÖLU (Devamla) - ...hâlâ beğenmiyorsun, 

SVİ^tMVıM^^KftVft^'OAa,eîftya>-Wrye'KWiırirfınrrö:-

MÜCAHİT DALOÖLU (Devamla) - Biz buradan Türk milletine sesleniyoruz, biz. AB'nin da
yatmalarına hiç boyun eğmeyen tek grup AK Parti Grubudur, Türk milletidir, Türkiye Büyük Mil
let Meelisidir. Boyun eğmeyiz, eğdirtmeyiz milletimizi. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Göreceğiz, göreceğiz... 
MÜCAHİT DALOÖLU (Devamla) - Elbette ki, madem... Yıllardır -samimi olun- Avrupa 

standartları. Balı standartları diyorsunuz... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Mandacılar da öyle diyordu. İstanbul'a gemi getirmeye

ceğiz diyordu. 
MÜCAHİT DALOGLU (Devamla) - ...ama, bunu gerçekleştiren Hükümetin ayağına çelme 

takıyorsunuz, ondan sonra da burada ulusalcılık yaparak... 
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SÜLEYMAN SARI BAŞ (Malatya) - Bu, mandacı zihniyet. 
MÜCAHİT DALOÖLU (Devamla) - Herkes ulusunu, milletini sever. Lütfen, demagojiye gir

meyin. 
Efendim, holdinglerle ilgili... Bu holdingler dün kurulmadı Süleyman Bey. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Tamam. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Bugün, mesela, bir arkadaşımız bir istihdam yaratıyor 

Antalya'da, Erzurum'da. Hakikaten, gidip, mutlu oluyoruz, adamın fabrikasının açılıştın yapıyoruz. 
Eğer,yarın, ne bilelim, yolsuzluk yapacaksa... 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O zaman düzenleme yapın, düzenleme. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - ...yapacaksa ne olur? Ya, biz mahcup... Ulan, Allah 

kahrelsin dersin, mahkemeye verirsin tabii ki, 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Tamam, düzenleme yapın. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Onun için, geçmişteki falan fotoğraf, filan fotoğraf... Sa

yın Bakanım arz etti, cenazedeki bir fotoğraftan dolayı -ayıptır, bizim törelerimize yakışmaz- insa
nı itham etmek... Ancak, şu anda buradan ben de bir milletvekili olarak sesleniyorum, cumhuriye
tin savcıları, hakikaten, eyleme geçsinler. Benîm şehrim fukara bir şehir. İlılas Holding yarım mil
yar dolar hortumladı bu şehrin zavallı insanlarından. Elbette, ben de savcıları şu anda görev başına 
davet ediyorum. Ama, bunu savcılar yapar. Hükümet yapmaz, bakan yapmaz, biz yapamayız. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hükümet etme de bürokratlar yapsın! Sizin ne İşiniz var 
o zaman?! Ne gerek var?! 

MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Ha, yasalarda eksiklik varsa, onu ben teklif ediyorum, o 
eksik yasaları hep birlikle tamamlayalım, bu hortumc uların üzerine gidelim. 

Bakın arkadaşlar, horıumcuların üzerine, şu kadarını... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Şu söylediklerinin bir tanesi bile doğru değil. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Hüseyin Bey, birlikte sonra konuşalım. Oradan laf at

mak... O üslubunuzu beğenmiyorum, lütfen... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir)- Ben senin konuşma üslubunu beğenmiyorum. Doğru söy

lemiyorsun. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Hortumlar üzerine... 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Senin de menfaatin var mı bu işte? 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Bu Hükümet geldiğinde -değerli arkadaşlar, belgelerde 

sabit- bilinen 50 milyar dolar hortum yapılmıştı, bilinmeyen belki 100 milyar dolar. 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Hep sizin adamlar. 
MÜCAHİT DAJ_QĞX.Uı',r>.vamM,-BiLHjUikoet,,cn.aci].bir. sakilde,.yasalı.dcşjsjâcdi. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Bunun da yasasını değiştirin, olsun bitsin. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - 12 milyar doları -bunu siz de biliyorsunuz- hazineye irat 

kaydetti. 10 milyar dolar da, şuanda, taksitlendirdi, para alınıyor. Acıdır ama ben ili raf edeyim, bel
ki birkaç milyar dolar da alınamayacak. Çünkü, bunu çaldırtan hükümetler döneminde, bunu çalan
larla beraber kılıf hazırlanmış. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - İşte bu çalanlar da sizin içinizde. 

MÜCAHlT DALOĞLU (Devamla) - AK Parti son anda yetişti, 20 milyar doları aldı, milleti
mizin hazinesine irat kaydetti. Yalansa lütfen de ki, bu rakam yalan, ben özür dilerim. 

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - O zaman bunun da düzenlemesini yapın. 
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MÜCAHİT DALOGLU (Devamla) - Ama bunu sen de biliyorsun. Hortuınculuk budur, dev
let eliyle, hükümet eliyle birilerine peşkeş çekmektir, 

K. KEMAL ANADOL (izmir) - Aynen, yaptığınız o! 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Hayır... Bizden evvel yapılanların da, bugün bizim 

Hükümetimiz iş başında, üzerine gidiyor, en acil şekilde de gidecektir. Bugün hortum yapanları da 
devletin savcıları mutlaka soruşturacaktır. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Mercümck kim, Mercümek? 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Biz de, Hükümet ve Meclis olarak, destek vereceğiz. 
Onun için, hortumculuk konusunda en son konuşacak olan Anavatan Partisi, burada çok, böy

le, pişkin konuşuyorlar, bunu da yadırgıyorum, (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ATİLA EMEK (Antalya) - Mercümek kim, Mercümek'?.. 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya) - Hortumun büyüğü sizin cebinizde, 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Daioğlu. 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya)-Saym Başkan, Anavatan Partisini lıortumculuk la suçladı 

efendim; sataşma var, cevap vermem lazım. 
BAŞKAN - öyle bir suçlama yapmadı efendim, Öyle bir suçlaması yok. 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya) - Yapmadı mı Sayın Başkan? Sana göstereceğim tutanak

lardan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya) - Bu kadar taraflı, bu kadar yanlı bir Başkan, bu kadar ira

desini kötüye kullanan bir Başkan yok. 
BAŞKAN- ...Anavatan Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş öner

gesini oylarınıza sunuyorum.,, 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya)-Getirttireceğim şimdi, varını yok mu o beyan, sizin önü

nüze koyacağım. 
BAŞKAN - Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya) - Karar yeter sayısının aranmasını isliyorum. 
BAŞKAN - kabul edilmemiştir efendim. 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya) - Yeter Sayın Başkan, yeter!.. Yeter artık ya! 
BAŞKAN - Süleyman Bey, lütfen, yapmayın bunu. 
SÜLEYMAN SARlBAŞ (Malatya) - Duymamışsın! Bırak Allah aşkına ya! 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş 

bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
2.- (10/331) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesinin görüşme gününe 

ilişkin CHP Grubu önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulu'nun, 01.11.2006 Çarşamba günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün ^ u n 
cu maddesi gereğince Genci Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Topuz 

İstanbul Milletvekili 
Grup Başkan Vekili 

- 2 8 6 -



TBMM B: 13 1 . 1 1 . 2006 O: 3 

Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılması

na Dair Ön görüşmeler Kısmının 267 nci sırasında yer afatı (10/331) Esas Numaralı Meclis Araştır
ma Önergesinin görüşmesinin. Genel Kurul'un; 01.11.2006 Çarşamba Günlü (Bugün) birleşiminde 
yapılması önerilmiştir. 

(CHP sıralarından "koş, koş" sesleri) 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Başkan, Divanı tehdit ediyor. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ne oluyor ya. Kâtip Üyeye baskı mı var? 
BAŞKAN - Sayın Bilen, lütfen... Yaptığınız çok yanlış ikinizin de; Başkanlık Divanına mü

dahale edemezsiniz. 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hayır, etmedik, 
BAŞKAN - Varsa talebiniz, yazılı bildirirsiniz. Lütfen, yerinize olurun. 
Görevini yapıyor Başkanlık Divanı. Bir haksızlık varsa, lütfen, bana bildirin. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkan, bildiriyorum, o ne geziyor, ne işi var 

orada? 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Eli cebinde orada milleti rahatsız ediyor. 
BAŞKAN -Öneri lehinde, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kemal Kumkumoğlu. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALİ KEMAL KUMKUMOÛLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, önce, sanıyorum Meclisimizin çalışma biçimine ilişkin burada bütün ar

kadaşlarımızı rahatsız eden bir konuya değinmek durumundayım. 
Değerli arkadaşlarım. Mecliste çok önemli saydığımız, Türkiye siyasetinin en temel problem

lerinden birini oluşturduğunu düşündüğümüz, son günlerde basında bir bakanı da içine alabilecek 
biçimde çok kapsamlı değerlendirmelerin Ana Muhalefet Partisi sözcülerinin ısrarla üzerine gittiği 
bir konuyla ilgili olarak Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dönük bir talebimiz var. Talep 
Danışma Kurulunda reddediliyor. Burada, talebin, Meclisin îç Tüzük'üniin bize vermiş olduğu bir 
hak nedeniyle Meclis gündemine getirilmesine dönük, alınmasına dönük bir başvurumuz, eğer, ora
daki grup temsilcisi arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun üyelerinin vermiş olduğu bu 
Meclis araştırmasıyla ilgili, koşarak, ilk önce isimleri Divana veremezse, Cumhuriyet Halk Partisi
nin sözcüleri Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu bu Meclis araştırma komisyonuyla ilgili 
olarak konuşma hakkına sahip olamayacak. 

Değerli arkadaşlarım... 
MUSA S1VACIOÖLU (Kastamonu) - İç Tüzük değişmeli. 
ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - Yani, İç Tüzük değişmeli diye bir şey yok de

ğerli arkadaşlarım. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Aleyhte veriyoruz, aleyhte. 
ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - Yaşamda her şeyi yazdığı İçin mi siz... Yaşam

da lıer şey yazılı olduğu için mi uygulanır? Yaşamda yazılı olmadan bizim kendimizi uymak zorun
da hissettiğimiz, evet bu böyle olmalıdır diye düşünerek kabul ettiğimiz, onun gereklerini yerine ge
tirdiğimiz kurallarımız yok mudur? Yani, şu Meclis, şu araştırma önergesiyle ilgili olarak, böyle bir 
komisyonun oluşturulmasıyla ilgili olarak verilmiş olan bu önergeyle ilgili şu gündemde, şu Mec
lis gündeminde Cumhuriyet Halk Partili bir sözcünün, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisinin, önce, 
koşup Divana dilekçesini veremediği için konuşamıyor olmasını, efendim, İç Tüzük böyle uygun 
görüyor, bizim arkadaşımız daha hızlı davrandı, bizim arkadaşımız 100 metre koşucusudur, o önce 
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verdi, o Kaman siz konuşmayın diyerek reddedebilir misiniz? Sayın başkan vekilleri, böyle bir şey 
var mı? Sayın Divan, böyle bir şey var mı? Bunu lütfen düzeltin. "Birileri Meclisin çalışmalarını 
engellemeye, sabote etmeye çalışıyor." Tam tersine, birileri, burada, muhalefetin muhalefet yapma 
sorumluluğunu, hakkını elinden alabilmek için âdeta Divana baskı kuruyor, bütün Meclisin önün
de, bütün Meclisin önünde. 

RECEP GARİP (Adana) - Gündeme geçelim, gündeme. İki gündür gündeme geçemedik. Gün
deme geçirtmiyorsunuz. 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Elbette, bu, gündemin ister istemez önüne 
geçer. 

Gündemi sana göre belirleyecek değiliz. 
Değerli arkadaşlarım, bu çirkin davranışlar. Meclisi de. Meclisin saygınlığını da, sadece Mec

listeki üyelerin nezdinde değil, bu Meclisi saygın bir kurum olarak görmek isleyen bütün Türkiye 
Cumhuriyeti yun taşlarının nezdinde küçümseten, aşağılatan davranışlardır. Ben, şiddetle, hızla, bu 
tür olumsuz davranışlardan, sırf böyle bir boşluk bulundu diye !ç Tüzük'tc o boşluktan yararlana
rak Meclisin itibarını zedeleyecek bu davranışlardan bir an önce kaçınılması gerektiğini ve bu so
rumluluğun esas itibarıyla. Meclisi çalıştırma sorumluluğunu birinci derecede üstlenmesi gereken 
İktidar Partisinin, çoğunluk partisinin üyelerine ve yöneticilerine ait olduğunu buradan bir milletve
kili olarak, üzülerek ifade etmek durumundayım. 

Değerli arkadaşlarım, bir yıl önce bir araştırma komisyonu kurulması için bir taleple bulunduk. 
Araştırmamızın konusu, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin talebimizin konusu, başlıklarıyla 
okuyorum: 

O günlerde Edirne'de gümrük kapısında olağanüstü olumsuzluklar yaşanmıştı -hatırlamaya ça
lışalım-onlarla ilgili araştırmaların yapılabilmesi. 

Türkiye'de miktarları 25 milyar dolan aştığı ifade edilen içki. sigara, petrol ürünleri kaçakçılı
ğı vcsaireyle ilgili bir araştırmanın yapılabilmesi. 

Kaçakçılık malı ürünlerin Türkiye'ye giriş değerlerinin düşük tutularak çok olağanüstü düzey
lerde vergi kayıplarının ortaya çıkıyor olması. 

Hatırlamaya çalışalım, 20 milyon civarında cep telefonunun Türkiye'ye kaçak girmiş olduğu
nun fiilen devlet yetkilileri tarafından tespit edilmiş olması, bütün bu kaçakçılıkların üzerine, ayrı
ca, Türkiye'de, Türkiye'nin bir geçiş güzergâhı olması nedeniyle, olağanüstü boyutlara tırmanmış 
olan insan kaçakçılığıyla ilgili araştırmaların yapılıyor olabilmesi veya yapılabilmesi adına bir araş
tırma komisyonunun kurulabilmesi için bir öneride bulunmuştum. Cumhuriyet Halk Partisi bu öne
rimizi Meclis Danışma Kurulunun gündemine getirdi, ama Danışma Kurulu, maalesef, böyle bir ko
nunun gündeme alınması noktasında İktidar Partisinin tavrıyla olumlu bir davranışın içerisine gir
medi. Şimdi biz bunu doğrudan Meclisin gündemine getirerek. Meclisin iradesiyle bunu becerebü-
•mty. dü.şümİy'M'j.î.. 

Değerli arkadaşlarım, bakın. Meclis, bu konuda, aslında, bir araştırma komisyonu, kısmen, 
bunların bir kısmını içine alan bir araştırma komisyonu kurarken, ön sözünde, daha doğrusu gerek
çesinde, Hükümetin bu gerekçelere katılış biçimini Hükümet nasıl izah ediyor; "Çeşitli zamanlarda 
verilen yolsuzluk iddialarına ait yazıl ı-sözlü sorular, Meclis araştırmaları, genel görüşme önergele
ri ve gensorular, Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran hükümet gruplarınca ya reddedilmiş ya da 
hiç dikkate alınmamıştır. Bu da Meclisin halkın gözündeki itibarını kaybetmesinde en büyük neden 
olmuştur. Bizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dönemde tarihî bir görev üstlenmelidir. Bugüne 
kadar kamuoyunun gündemine gelen- gelmeyen tüm yolsuzluk olayları, bunların nedenleri, yolsuz
luğa bulaşmış tüm kurum, kuruluş ve kişiler araştırılmalıdır. Halkın, sivil toplum örgütlerinin de bil
gilerine başvurularak yapılacak olan bu geniş çaplı çalışma, kanaatimizce, kurum ve kuruluşlara cc-
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saret verecek. Parlamentonun, devletin ve halkın gözünde güvenini ve itibarım kazanmasını sağla
yacaktır. Parlamentonun itibarı, yolsuzluklar konusunda göstereceğimiz hassasiyet ve duyarlılığa 
bağlıdır. Bu ülkede kim yolsuzluğun üzerine gitmek istiyorsa, elinde yetki varsa, imkânı varsa, bil
gi varsa ve geçtiğimiz dönemde de 'biz bu işleri yapacaktık, ama siyaset bu işi tıkadı, siyaset bu işi 
engelledi' diyorsa, bilsinler ki, en rahat çalışma yapacakları dönem bu dönemdir. Bu Parlamento
nun çatısı altında hiç kimse yolsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa asla müsaade etmez, etmeyecek
tir ve bu Parlamento bunun öncülüğünü yapacaktır." 

Değerli arkadaşlarım, bunlar fi tarihindeki Mecliste yazılmış ifadeler değil. Meclisin tutanak
larına bunlar fi tarihinde geçmemişler. Meclisin tutanaklarına bu dönemde ve bu Hükümetin yetki
lileri tarafından geçirilmiş bu tutanaklar. 

Peki, siz son günlerde hiç gazetelerle ilgili misiniz? Hiç gazetelerde yazılanlarla ilgili misiniz? 
Efendim, onlar bit pazarından alınmış ifadelermiş! Yani, bir bakan kendisiyle, en yakın bürokratla
rıyla ilgili olarak, kendi denetim elemanlarının, devletin en yüksek denetim mekanizmalarının ele
manlarının tutmuş olduğu raporlarla İlgili olarak, çıkıp, kamuoyuna "evet, bu denelim elemanları
nın tutmuş olduğu raporlar doğrudur, ben bunları yaptım, ben rüşvet aldım, benim en yüksek dü
zeydeki çalışanlarım rüşvet aldı, ben bunu kabul ediyorum" mu diyecek? Elbette reddedecek bunu, 
elbette inkâr edecek bunu. 

Peki, yani, bu kabul edildikten sonra, zaten, konuyla ilgili Meclisin bir araştırma yapmasının 
bir mantığı yoktur. Doğrudan o istifa eder, savcılar da görevlerini yerine getirirler. Meclis ne için 
araştırma komisyonları kurar? Yani. şu ifadelerle, şu ifadeleri kullanan bir hükümet anlayışıyla, bu
gün kamuoyuna yansıyan, bu Hükümetin en azından bir Bakanının ve o Bakanlıkta yaşananlarla il
gili olarak kamuoyuna basının yansıttıklarım nasıl bir araya getirebiliyorsunuz? Bunları söyleyen 
bir İktidar anlayışının böyle bir komisyon oluşturulması talebini reddetmesinin mantığını siz kendi
nize nasıl izah ediyorsunuz? Biraz sonra buraya bu önergenin aleyhinde konuşmak üzere İktidar 
Partisi adına gelecek olan arkadaşım eğer bunu bir engelleme unsuru olarak görmeycccksc, böyle 
bir önergeye, bunları söylemiş bir Hükümetin veya bir Partinin mensubu bir milletvekili olarak na
sıl cevap verecek? 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede, petrolde, şekerde, içkide, elektronik eşyada, cep telefonunda, 
insan kaçakçılığında, LPG'de, bakanlardan bürokratlara, bürokratlardan işadamlarına kadar çok ge
niş bir iş birliği çerçevesinde, ülkenin kaynaklarının dünden daha yoğun bir biçimde hortu mi andığı 
anlayışı yaklaşımıyla ilgili olarak Muhalefet Partisinin ve toplumun belli kesimlerinin kanaati var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, birkaç dakika rica edeceğim, 

çünkü konuşmamın bir kısmım başka türlü harcadım. 
BAŞKAN - Bir dakika veriyorum. 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (Devamla) - İlla buna sizin inanıyor olmanız gerekmez. Ya
ni, bir araştırma komisyonunun oluşturulabilmesi için İktidar Partisinin kendi bakanıyla ilgili bir
çok olumsuzluğun gündemde olduğu, kendi bakanıyla ilgili olarak 1 milyon dolarlık bir rüşvetin 
alındığının bir ihbarcı tarafından, ismi bilinen bir kişi tarafından devletin yetkililerine bildirildiği bir 
noktada İktidar Partisi, elbette bunun böyle oluyor olmasını böyle olmuş olmasını, kendi siyasi ge
leceği açısından istemiyor olabilir, ama, her şey sizin istediğinize bağlı değildir. Eğer sizin istediği
niz konuda Meclis araştırması için komisyon kurulup, istemediğiniz konularda kurulamayacaksa bu 
demektir ki sizi şu veya bu şekilde etkileyebilecek hiçbir konuda Meclis araştırması veya böyle bir 
komisyon kurulamaz, dolayısıyla şu söylediklerinizin hepsi havada kalır. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu konular Meclisin gündemine yeni gelmiyor. Plan ve Bütçe Ko
misyonunda benim yaptığım bir konuşmayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - Bir dakika daha rica edeceğim. 

BA$KAN - Efendim, konuşmacı... 

ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - Bir dakika Sayın Başkan ... Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Türkiye'de. Hükümetin kendi yetkilileri, 2,5 milyon tonun üzerinde kaçak akaryakıt, daha doğ
rusu akaryakıt kaçakçılığından bahsediyor. Sanayi Bakanı I milyon ton şeker kaçakçılığından bah
sediyor. Maliye Bakanı içki ve sigarada 1,5 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyor. Ulaştırma Ba
kanı 20 milyon kaçak cep telefonunun ülkeye girdiğini söylüyor. 40 bin kaçak işçinin Ermenis
tan'dan Türkiye'ye gelerek Türkiye'de çalıştığım, bir başka konuyla ilgili olarak bir şekilde kabul 
etmiş oluyorsunuz. 

Şimdi, İçişleri Bakanı böyle bir tartışmayla ilgili olarak cevap veriyor, bana diyor ki: "Türki
ye'de bir yıl içerisinde 1.200 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." 

Değerli arkadaşlar, bu soruya simdi burada cevap verecek bir bakan yok, ama milyonlarca ton 
kaçak akaryakıtın ülke içinde dolaştığının bakanlar tarafından ifade edildiği bir ülkede bir İçişleri 
Bakanının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - ...bu işten sorumlu olan bir bakanın 1.200 ton 
kaçak akaryakıtı bir milletvekiline cevap olarak vermesi, o Bakan için bir utanç vesilesidir, aynı za
manda, bence, bir istifa gerekçesi olmalıdır. 

Şimdi, evet, maalesef, bunları sözlü söylemek durumundayım, 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, teşekkür ediyorum. 
ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (Devamla) - Peki. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Aleylııe söz isteği var: Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen. (AK Parti sırala

rından alkışlar) 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Bilen, Siimerbankın arazisini de anlat. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Meral, benim çocuklarım hiç olmadı, çocuklarım da hiçbir 
bankadan kredi almadı ve ben de hiçbir İhaleye aracılık yapmadım. Bilgilerinize sunuyorum. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Kredi alan da şerefsizdir, iftira eden de şerefsizdir. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Aynen öyle. Bana da iftira eden... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Kredi alan da şerefsizdir, iftira eden de şerefsizdir! 

İSMAİL BİLEN (Devamla)-Aynen bana da iftirada, Sümerbankla ilgili İsnatta ve haksız ifti
rada bulunan da şerefsizdir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Kredi alan da şerefsizdir, söyleyen de şerefsizdir! 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grup önerisi üzerine 
söz almış bulunmaktayım; yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Meral bunu âdet haline getirmiş. Hiçbir sataşmam da olmadığı halde Sümerbankla ilgi
li bir isnatta, bir iftirada bulunmuştur. Onun için bu cevabı vermek durumunda kaldım, özür diliyo
rum. Meclisin mehabetine yakışmadığını da düşünüyorum. 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Asıl size yakışan... Millete hitap ediyorsunuz, yakışma
dı o söz. 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Çok çirkin bir söz oldu. 

İSMAİL BİLEN (Devamla)- Ben kendisine herhangi bir şey söylemedim. Benim bir çocuğum 
olmadı, dcvlellc iş yapmadı, bankayla kredi alışverişi yapmadı, hakkımda herhangi bir tahkikat ya
pılmadı, dedim ben, kimseye bir isnatta bulunmadım. 
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MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Meclis kürsüsünden kimseyi şerefsizlikle itham ede
mezsiniz. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sümcrbankla ilgili de, Sümer Holdingle ilgili de herhangi bir 
dahlim, herhangi bir katkım yoktur dedim. 

Evet, konuya dönecek olursak. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; gerek Cumhuriyet 
Halk Partisi gerekse Anavatan Partisi, zaman zaman, bizim getirdiğimiz Danışma Kurulu önerile
riyle, gündemde yaptığımız değişikliklerle İlgili zaman zaman bizi ilham ettiler. Değerli milletve
killerinin konudan haberdar olmadıklarım, konuya hazırlıklı gelmediklerini ve bunun milletvekille
ri için en tabii hak olduğunu, bu tabii haklarını kullanmalarını engellediğimizi söylediler. Sayın 
Anadol da tasdik ediyor beni tahmin ediyorum başıyla. 

Sayın Başkanım, bu belki haklı bir itirazdı. Şimdi, zaman zaman dediğim uygulamalar, maale
sef, Özellikle Ana Muhalefet Partisi ve Anavatan Partisi tarafından, zaman zaman, artık gelenek ha
line dönüştürüldü, Grup önerileriyle, Danışma Kurulu Önerileriyle Meclisin önüne yeni yeni gün
demler, yeni yeni konular getirildi. Bu konuların içerisinde, milletvekillerinin daha Önce takip et
medikleri ve herhangi bir bilgilerinin olmadığı, herhangi bir hazırlıklarının olmadığı konular getiri
liyor. Bu bir çelişkidir diye düşünüyorum. Bunun da, dün de söylediğim gibi, bugün de tekrar ede
ceğim gibi. Meclisin çalışmasını bloke etmek adına yapıldığını düşünüyorum. Bugün Meclis ikibu-
çukta çalışmalarına başladı, 14.30'da. şu anda 16.30. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Neden?.. Siz gelmediğiniz İçin. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - 14.30'da açıldı Sayın Başkanım. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - 14.00'tc gelmeyen kim? 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - 16.30 olmasına hana 16.30'u geçmesine rağmen. Meclis hâlâ 
ana gündemine geçmedi. Ana gündem Salı günü belirlendi, hangi konuların konuşulacağı Meclisi
mizin kararıyla subuta erdi ve dolayısıyla bu gündemle bu haftayı tamamlamayı hedeflemiştik, 
planlamıştık. Ancak, bu çalışmaları, inanıyorum ki, belki de iyi niyetle -öyle olduğunu zannediyo
rum, öyle olmasını umut ediyorum, öyle olmasını düşünüyorum- değişik konularla, Meclisin gün
demini farklı konularla belki yumuşatmayı, belki de çok zaruri de olmasa yeni konularla Meclisin 
gündemini yumuşatmayı hedeflediniz, ancak, bu, milletvekillerine sizin itirazınız olan saygısızlığın 
veya yanlış tutumun bir başka göstergesi oluyor, bu kendi kendinizle çelişki oluyor. Dolayısıyla, bu 
davranışlarınızdan bundan sonra, en azından, inanıyorum ki vazgeçeceksiniz. 

Önümüzdeki gündemi bitirdikten sonra, bu tür konular elbette ki gündeme gelirse bu gündemi 
de değerlendiririz, bunlara da katkı sunmaya hazırız. Ancak, sanki, gümrüklerde yeni başlayan, ye
ni başlamış gibi olan bir hadîse cereyan ediyormuş gibi, hiç kimsenin daha dün şahit olmadığı ye
ni olaylar yaşanıyormuş gibi birtakım konularla ilgili gerek Bakanlık gerekse Grubumuz itham edil
meye çalışılıyor. 

Bakın... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Birtakım konular dediğin hırsızlık, yolsuzluk,., 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Tekrar eder inisiniz? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Birtakım konular dediğin hırsızlık, yolsuzluk... 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Evet, o hırsızlık ve yolsuzluklar, bakın, zamanımızda nasıl azal

mış. Sayın Başkanım, Sayın Koç. (CHP sıralarından "Aa" sesleri) 

Resmî rakamlardan veriyorum: 2004-2005 yılı aylık karşılaştırmalı yakalama istatistikleri... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Rakamları değil, gerçekleri söyle. 

OSMAN ÖZCAN (Antalya)- Damarlarınıza kadar girmiş... 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Bankalar gitti, YİMPAŞ'lar soyuldu... 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İstatistik Kurumunun rakamlarına... 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, izin verirseniz Hatip konuşsun. Hatip konuşsun, söyleyeceği

niz bir şey varsa sözcünüz söyler, 
İSMAİL BİLEN (Devamla) -2004-2005 yıllarında yüzde 38 azalma gerçekleşmiş İktidarımız 

döneminde, bu kaçakçılıkla... Evet, gümrüklerde. 
Yine, İktidarımız döneminde, gümrük kapılarında yaşanan yolsuzluklarla, haksızlıklarla ilgili 

tahkikat sürdürülmüş, soruşturma başlatılmış ve bununla ilgili Edirne I. Ağır Ceza Mahkemesinin 
de kararıyla, 24/5/2006 gün ve 2006/111 esas 2006/198 karar sayılı mahkeme ilamıyla, rüşvet ve ir
tikâp suçu işlemek için Örgüt kurmak, zincirleme olarak irtikâp suçu işlemek suçundan ilgili tüm 
personelin, sadece I personel hariç, sekiz yi! dokuz ay arasında cezalandırılması sağlanmış ve bu 
karar Yargı tay d a kesinleşme aşamasında. 

Yine, bu personelin, suça karışmamış olsa bile, bu kurumlarda çalışan personelin yaklaşık ta
mamının, yine, Bakanlık oluruyla yerlerinin değiştirilmesi sağlanmış. 

Hâlâ, bütün bunlara rağmen, gümrük kapılarında yanlışlar, suiistimaller olmuyor mudur"? El
bette ki oluyordur. Ancak, bu da bir tedbirdir ve Hükümetimiz, ilgili Bakanlığımız da gereğini yap
mıştır. 

Sayın Bakanla İlgili konulara çok fazla girmek İstemiyorum. Zannediyorum kendisi gelecekti 
-belki de geldi, bilmiyorum- buraya yetiştiğinde de kendisiyle ügilî, iddialarla İlgili bilgiler de su
nacak. 

Yine Sayın Bakanla ilgili ve Bakanlıkla ilgili birtakım iddialar, yanlış isimle... Böyle bir ismi 
zikretmek istemiyorum. Böyle bir isme gerek savcılık gerekse Bakanlık Teftiş Heyeti, maalesef, 
ulaşamamış. Ancak, burada verilen birtakım... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aziz Eren, onu diyorsun. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Aziz Eren, evet. 
Kendisine ulaşılamamış. Siz söylediğiniz için söylüyorum. Böyle birisi de varsa, çıkarsa, bu id

dialarının arkasında olduğunu, delillendirdiğini. ispat ettiğini söylerse onun da gereğini yaparız. 
Ancak, hepiniz de, hepimiz de biliriz ki, yargıya intikal etmiş konularda -daha önceki konuşmasın
da Sayın Bakanımız da söylemişti- bir hükümetin, hükümet üyesi bir bakanın yargıya müdahale et
mesi söz konusu olamaz, yargıya müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Bu, geçmişte de ol
madı. Ancak, bunun üzerinden, böyle bir zan ile... 

ATİLLA KART (Konya) - Yargıya intikal ettirmiyorsunuz ki. 
İSMAİL BİLEN (Devamla)-Şüyuu vukuundan beterdir derler. Böyle bir zan ile... 
ATİLLA KART (Konya) - Yargıya intikal ettirmiyorsunuz ki. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ah bir yargıya intikal etse ah! Etmiyor kî! 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Savcılığa intikal ettirilmiş. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şimdi söyleyeceğim. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Sayın Anadol, savcılığa İntikal ettirilmiş ve müfettişler tarafın

dan da tahkikatı yapılıyor. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Savcı el koydu, ettirilmedi. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Savcıların görevidir zaten el koymak, savcıya intikal ettirilme

sine de gerek yoktur. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, hayır!., 
ATİLA EMEK (Antalya) - Önünü kestiniz. -
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İSMAİL BİLEN jDcvamla) - Bir suistimol varsa, ben hukukçuyum, bir suç varsa, ona resen 
kendiliğinden müdahale etmek görevidir savcıların. 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Bakan İzin vermiyor. 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Adalet bakanından hükümet sözcüsü olunca böyle olur. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Yani, savcılar bu görevlerini yaptı diye... 
BAŞKAN -Sayın Bilen, siz Genel Kurula hİ tap edin. Bakın, karşılıklı oluyor konuşmalar. Si;, 

Genel Kurula bilginizi aktarın. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Sözcü, hangi ülkede adalet bakanı hükümet sözcüsü 
var, hangi ülkede?! 

BAŞKAN - Sayın Kılıç, lütfen... 
MUHARREM KILIÇ (Malaiya) - Bir tane önıck verebilir misin? Hangi ülkede adalet bakanı 

hükümet sözcülüğü yapıyor'.'! 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bu, bakın. Kabinenin bir üyesidir. 
BAŞKAN - Sayın Kılıç, siz de bir hukukçusunuz, karşılıklı konuşmayalım. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bugüne kadar. Hükümetimiz birçok yolsuz

lukla mücadele ettiği gibi bundan sonra da edecektir, 
HASAN ÖREN (Manisa) - Aman "yolsuzluk" deme, aman! 
İSMAİL BİLEN (Devamla)- Evet, yolsuzlukla mücadele ettiğimiz gibi... 
HASAN ÖREN (Manisa) - Ah mücadele etseniz de görsek! 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bakın, Hasan Bey, Köprübaşı'ndaki... 
HASAN ÖREN (Manisa) - Manisa'yb ' 'g' ' ' yolsuzluğu konuşma! 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - ...yol ihalesini iyi takip edin. I trilyon 800 milyara ihaleye çı

karılan, I trilyon 300 milyara ihale edilip ancak bir yıl içerisinde yaklaşık 7 trilyon lira para ödenen 
yolu biz durdurduk. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Sen Sümerbanktan bahset, Sümerbanktan. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - O yolu. Köy Hizmetleri, Karayollarıyla biz, daha ucuza, dalıa 

kalitelisini imal ettik. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Sümerbanktan bahset! Yolu bırak, sen Sümerbanktan bahset! 
İSMAİL BİLEN (Devamla)-Evet, bütün Manisalılarda... 
BAŞKAN - Sayın Ören, lütfen... 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bütün Manisalılar da bunu bilir. 
BAŞKAN - Siz Genel Kumla hitap edin efendim, siz Genel Kurula... 
HASAN ÖREN (Manisa) - 3 trilyona alıp da 60 trilyona satmak var mı? Nerede var?.. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - O ihaleyi ben yapmadım. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Kim yaptı? 
İSMAİL BİLEN (Devamla)-O ihaleyi ben yapmadım. O ihaleyi... 
HASAN ÖREN (Manisa)- Senin belediye başkanın içinde... 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Senin belediye başkan adayın da onun içerisinde... 
BAŞKAN - Sayın Bilen, lütfen... 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Evet... 
HASAN ÖREN (Manisa) - Hayır yok, istifa etti. 
BAŞKAN - Kişisellcştirmeyin olayı, siz Genel Kurula hilap edin. 
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HASAN ÖREN (Manisa) - İstifa etti. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Dolayısıyla, ikide bîr bu Sümerbankla ilgili olayı getirip durmayın. 

HASAN ÖREN (Manisa) - 60 trilyon! 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Onun altında, bakın İl Genel Meclisinde... 

HASAN ÖREN (Manisa) - 3 trilyona 60 trilyon! 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Geçen de söyledim. İl Genci Meclisinde yapılan toplantıda, bi-
zaiihi söylüyorsunuz... 

BAŞKAN - Sayın Bilen, Genel Kurula hitap edin. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - "Burada, kanunsuz, hukuksuz hiçbir şey yoktur..." 

HASAN ÖREN (Manisa) - Hepsi hukuksuz. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - ., .ancak, "etik kurallara aykırıdır." diyorsunuz, zabıtlarda duruyor. 
ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Aman aman!.. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Oraya mı geldiniz? 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - O kayıtları getireceğim ve burada göstereceğim. 

HASAN ÖREN (Manisa) - O noktaya mı geldiniz şimdi? 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bu kayıtlarda varsa, istifa edecek misiniz milletvekilliğinden? 

HASAN ÖREN (Manisa) - Senden başka bir Manisa milletvekili konuşsa ya! 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Yoksa, ben istifa edeceğim. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Konuşamaz... 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - İstifa edecek misiniz? 

HASAN ÖREN (Manisa) - Edeceğim, söz... 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Burada "Yasal hiçbir yolsuzluk yoktur." dediniz mi demediniz mi? 

HASAN ÖREN (Manisa) - Söz, istifa edeceğim, söz. Namusum ve şerefim üzerine söz, ben 
istifa edeceğim, 

BAŞKAN - Sayın Bilen, siz Genel Kurula hitap edin. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Dolayısıyla, orada başka... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Söz veriyorum, söz veriyorum. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Karakolda başka, mahkemede başka... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HASAN ÖREN (Manisa) - Sen de ver, sen de söz ver. 

BAŞKAN - Sayın Ören. lütfen... Böyle, Genel Kurulda böyle bir gelenek yok, ikiniz için de 
yanlış. Lütfen... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Olur mu öyle şey! 
BAŞKAN - Sayın Bilen, son sözlerinizi alayım lütfen. 
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Hasan Bey ve arkadaşları tarafından engelleniyor. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Senden başka milletvekili yok mu Manisa'da? 
BAJKAN - Siz, öneri üzerinde konuşun lütfen. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Bir tanesi sahip çıkmıyor senden başka. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Ben milletvekiliyim... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Bir sen mi varsın orada? 
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İSMAİL BİLEN (Devamla) - Hiçbir şeye sahip çıkmıyorum... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Bir sen mî varsın orada? 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Hiçbir şeye... Varsa arkasında bir suiistimal, getir belgeni, se
ninle beraberim dedim, 

HASAN ÖREN (Manisa) - Hepsini verdim, hepsini... 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Bir yıldır niye get irmiyorsun? 

BAŞKAN - Sayın Bİlcıı, Genel Kurula lütfen... 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Niye getiremiyorsun? 

HASAN ÖREN (Manisa) - Hepsini verdim, hepsini... 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Cesaretin mi yok, mahkemeye gidecek cesaretin mi yok? 

HASAN ÖREN (Manisa) - Haftaya geliyor. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Savcıya gidecek yolu mu bilmiyorsun? Gel, beraber gidelim, 

HASAN ÖREN (Manisa) - Haftaya geliyor... 

İSMAİL BİLEN (Devamla)-Seninle beraber olacağım, seninle yan yana olacağım eğer bir su
iistimal varsa, söz veriyorum. 

OSMAN ÛZCAN (Antalya) - Bu tahta çivi tutmaz! 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Niye getirmiyorsun bir yıldır? 

BAŞKAN - Sayın Bilen, Genel Kurula hitap edin. 

HASAN ÖREN (Manisa)- Haftaya burada... 

BAŞKAN - Son cümlenizi alıyorum, lütfen. 

İSMAİL BİLEN (Devamla) - Evet değerli arkadaşlar, gündemin belirlenmiş olması nedeniy
le, gündemin yoğunluğu nedeniyle, biz, CHP'nin vermiş olduğu öneriye katılmadığımızı beyan edi
yoruz. Dolayısıyla, gündemimizin yoğunluğunu bildiğimiz için de, bu gündeme devam edeceğimi
zi belirtiyor, aleyhinde olduğumuzu söylüyor, yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilen. 
Önerinin lehinde olmak üzere, İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol. (CHP sıralarından al

kışlar) 

Buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubunun yüce Meclise sunduğu önerinin kabul edilmesi yolunda düşüncelerimi söy
lemek üzere huzurunuza geldim, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada ortalığı gererek, birbirimize laf atarak -demin Sayın Mehmet Ali Şa
hin söylemişti. Başbakan Yardımcısı- vatandaşların da bizi izlediği (elevrzyon ekranında Meclisin 
saygınlığına gölge düşürmeyelim. Öyle söylemişti, katılıyorum. O zaman, soğukkanlı ve sakin bi
çimde konuyu müzakere edelim. 

Evvela şu tespit: Yıl dönümünü kutlayacağız -özellikle siz kutlayacaksınız- 3 Kasım 2002 se
çimlerinin. Tek başınıza İktidar oldunuz. Hatırlayınız, bizde tek başımıza Ana Muhalefet ve muha
lefet partisi olduk. Sonra, Anavatan Grubu oluştu. Doğru Yoldan milletvekili arkadaşlarımız geldiler. 

Bugün bu Parlamento oluşmadan önce, 3 Kasım seçimlerinden Önce Türkiye iki şeyden şikâyet 
ediyordu: Yolsuzluk ve yoksulluk. Yoksulluğun en önemli, hatta tek sebebi yolsuzluk idi ve halk, 
bu yolsuzluğun bir türlü çözümlenemediği, üzerine gidilemediği şikâyetinde olduğu için, mevcut si
yasi partilerin -hem iktidar hem muhalefet- hepsini tasfiye etti. tarihin çöp sepetine attı. Neden? 
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Çünkü, Parlamentonun çatısı altında, iki ayrı komisyon odasında, teknolojinin son harikası cep te
lefonundan yararlanarak, milletvekilleri, iki ayrı komisyonun milletvekilleri haberi eşerek, birbirle
rinin liderlerini aklıyorlardı ve millet bundan rahatsız oldu. yolsuzluğun tek sebebinin siyasetçi ol
duğu kanısı yerleşti. Tek çaresi vardı: Milletvekilinin dokunulmazlığının sadece şu kürsüden ibaret 
olması, işlenen adi suçların dokunulmazlık kapsamında olmaması. Ve hatırlayınız, sokaklarda in
sanlar kalmamıştı Uğur Dündar'ın Arena Programında Sayın Deniz Baykal ile Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan karşı karşıya çıktıklarında. Tek ses, tek cevap bekliyordu vatandaş: Dokunulmazlık konu
su ne olacak... Çünkü, yolsuzluk ortadan kalkmadan yoksulluk da ortadan kalkmaz. Söz verdi iki 
lider. Neden söz verdi? Vatandaşın beklentisi buydu: Parlamentoda milletvekili dokunulmazlığı, 
kürsü dışında, kalkacak. 

Şimdi, dört sene oldu. büyük bir değişme oldu sizde. Bir tek milletvekilinin-bırakın İktidar, bı
rakın muhalefet, herhangi bir milletvekilinin- jet süratiyle, dokunulmazlık talepleri, savcılıklardan 
gelen, mahkemelerden gelen dosyalar jet süratiyle bir oylamada reddediliyor. Dört senedir bu uy
gulama devam ediyor. 

Şimdi, biz geldik Parlamentoya, yolsuzluğun özerine gideceğiz, siz de gideceksiniz biz de gi
deceğiz, vatandaş bunu bekliyor, ama getiriyoruz... Gümrüklerdeki son durumla ilgili, yolsuzluk 
iddialarıyla ilgili bir komisyon kurulsun diye buraya getirdik. Arkadaşlar, İktidar Partisinin sözcü
leri, "Meclisin çalışmasını sabote etmek için Danışma Kuruluna teklif getirdiniz." diyorsunuz. Hak 
mı arkadaşlar? Reva mı? Doğru mu? Yani, bugün Türkiye'nin gündemine cuk diye oturan, Türki
ye'nin gündeminde tartışılan başka bir olay var mı bu kadar Önemli? Niye karşı çıkıyorsunuz? 

Sonra, biz İç Tüzük hakkımızı kullanıyoruz. Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak Ana Mu
halefet Partisinin hakkı değil mi arkadaşlar? Hakkı. Ec, biz bu hakkımızı kullanıyoruz. Neyle ilgili 
kullanıyoruz?.. 

Gümrüklerden sorumlu Sayın Devlet Bakanı herhalde teşrif buyurdular. Basın toplantısında 
birbirimize lal" veriştireceğim ize, platform burası, milletin karşısında hesaplaşalım, burada konuşa
lım. Cumhuriyet Halk Partisi bunu istiyor. (CHP sıralarından alkışlar! 

AHMET YENİ (Samsun) - Cevap verecek size, geldiler. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Öyle değil, gelmekle Ulan olmaz: teklifimizi kabul eder

siniz, komisyon kurulur, mekanizma işlemeye başlar. 
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Bakan cevap verecek biraz sonra. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - öyle gösteriş için değil, gerçekten bu işe Meclis el koya

cak, tartışacak. 
Bakınız... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Kemal Ağabey, "Adalet. Kalkınma" yazıyor burada... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakınız... Bakınız, bakınız... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Kalk indiriyorsunuz! Kimleri kalkındırdığınız belli! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakınız, ben bir şey söyleyeyim. 
Bu Mecliste üçüncü kez dile getiriyorum. Suat Hayri Ürgüplü... Sayın Hasan Fehmi Güneş 

çok dikkatle dinliyor. Sınıf arkadaşımdır kendisi, o nedenle iyi hatırlayacaktır. Ankara Hukuk Fa
kültesinin idare hukuku dersinde bize öğretilen bir olay, ders İçinde anlatılan bir olay. Suat Hayri 
Ürgüplü... Sayın Tüzmen'in de çok dikkatle dinlemesini diliyorum. 

Suat Hayri Ürgüplü Gümrük Tekel Bakanıyken, Brezilya'dan kahve ithaliyle ilgili bir yolsuz
luk iddiası ileri sürülüyor ve Gümrük Teftiş Kurulu bu konuyu ciddiye alıyor ve soruşturma başla
tıyor. Suat Hayri Ürgüplü bakanlıktan istifa ediyor. Daha soruşturma filan sonuçlanmamış. İstifa ge
rekçesi şu: "Ben bu koltukta oturduğum sürece, bu tahkikatın selametle yürümesi mümkün değil-
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dir. Ben burada oturduğum sürece bu tahkikat lehime sonuçlanabilir, baskı anlam: çıkabilir, yapma
sam bile. Tahkikat sonuna kadar bu koltuğu terk ediyorum, bakanlıktan ayrılıyorum." dedi Suat 
Hayri Ürgüplü. Daha sonra Yüce Divanda yargılandı, aklandı, 1963'tc de senatör oldu. Başbakan
lık yaptı. 

Şimdi, demokrasi ileri doğru gitmesi gereken bir rejimdir. Ne olmuş anlattığım olayda: Geb
ze'de bir akaryakıt kaçakçılığı olmuş, bir ihbar gelmiş. Başbakanlık Teftiş Kurulu... Sayın Bilen... 
O ismi filan belli değil, bilinmiyor diyen ihbarcının beş ihbar mektubu var, iki tanesini Başbakan
lık Teftiş Kurulu dikkate almış ve Gümrük Teftiş Kuruluna havale elmiş. Yani, o adam, ismi bilin
miyorsa, cismi bilinmiyorsa, ciddiye alınmaması gereken bir insansa, Başbakanlık Teftiş Kurulunun 
bu işlemi yapmaması lazım, sevk eden o. Ne olmuş sonra? Gümrük Teftiş Kurulu soruşturma kara
rı vermiş, soruşturma yapmış ve bu soruşturmada, akaryakıt kaçakçılığında. Bakanlık Müsteşar Ve
kili Mehmet Şahin'i kaçakçılığa yardım etmekle suçlu görmüş; dolayısıyla ön izin, soruşturma İzni 
istemiş Sayın Bakandan, Bakan vermemiş. Ne yapmış? "Ben inceleme yaptım, adli bir olay söz ko
nusu değildir." demiş, yargı yolunu tıkamış. Olay bu. 

Şimdi, biz, dört senedir "dokunulmazlıklar kalksın'" diye bağırıyoruz. Siz bir şey söylüyorsu
nuz bize, bir şey: "Herkesin dokunulmazlığı var, memurların da var, onları da kaldıralım." 

Sayın Tüzmen, Mehmet Şahin'in dokunulmazlığı önünüze gelmiş, top önünüzde, vurup niye 
gol atmıyorsunuz (CHP sıralarından alkışlar) böyle suçlanan bir Müsteşarın önünde kale gibi durup 
yargıdan onu saklıyorsunuz? Neden? Çünkü, işin içinde sizin isminiz de var, yapamıyorsunuz. 

Ee, şimdi, bürokratın dokunulmazlığını, yargının Önüne çıkmasına engel olan kim? Bakan. Ba
kanın dokunulmazlığı var. Ne âlâ memleket!.. Bir tarafta Suat Hayrİ Ürgüplü, bir tarafta Kürşad Tu
zun! Yüce Meclisin ve tarihin takdirine sunuyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol. önerinin aleyhinde olmak üzere. Adana Millet

vekili Sayın Recep Garip. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Bundan sonra cevap hakkı için söz is

tiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Garip. 
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 

Partisinin Grup önerisini tartışmaya devam ediyoruz; konuya girerken hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Ancak, hafta başı itibarıyla, yani dün yapılmış olan toplantıda hem çarşamba hem perşembe 
gündemini yeniden oluşturmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde zaten karar vermiş, 
özellikle de, gruplar kendi arasında toplantı yapmadan, basına da bilgi kendileri tarafından aktarıl
mıştır. AK Parti Grubu, grup toplantısını yapmadan, asla bugüne kadar basına herhangi bir bilgi ak
tarımı yapmamıştır. Dolayısıyla, konuştuğumuz ya da tartıştığımız konular bizim dün, ki, geçen haf
tadan başlamak lazım, geçen hafta, salı itibarıyla haftanın gündemleri belli, ama çarşamba günü ye
ni bir gündem, perşembe günü yeni bir gündemle, biz, geçen haftayı böyle tamamladık. Dün itiba
rıyla yine başladı ve yarın, yine gündemimizde ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisinin sunduğu 
muhtar ödenek ve sosyal güvenlik konusunda yapılması gereken değişikliklerle ilgili yine bir, yeni 
bir gündem oluşturmak için gündeme teklif getirecekler. Dolayısıyla, harta başı itibarıyla her gün 
yeniden, yeni bir gündem için, Cumhuriyet Halk Partisi ve Anavatan Grubu kendi arasında yeni 
gündemler oluşturarak, akşam yatacaklar, sabahleyin kalkacaklar, kafalarına yeni bir şey düşecek, 
yeni bir şey akıllarına gelecek, yeni bir gündemi oluşturmak için de... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Aynen öyle, aynen sizin yaptığınız da o. 

RECEP GARİP (Devamla) - ...yeniden, bu ülkenin, bu halkın zamanını, vaktini ciddi nokta
da harcamaya devam edeceksiniz. 
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ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İç Tüzük'ü okumadan oraya çıkmayın. 

RECEP GARİP (Devamla) - Bunu halk görüyor. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - İç Tüzük'ü okumadan oraya çıkmayın, 

RECEP GARİP (Devamla) - Çok değerli arkadaşlarım... 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Gırtlağınıza kadar yolsuzluk İddiası var, gırtlağınıza kadar... 

RECEP GARİP (Devamla) - Harcadığımız zaman, Türk ulusunun zamanıdır. Bu, toplumumu
zun zamanıdır. Dolayısıyla, yapılması gereken, bugün gündemde olması gereken konuyu bir an ev-
ve! gündeme alıp görüşmek ve yol almaktır. Dolayısıyla, sizin yapmaya çalıştığınız, engellemeye 
çalışmış olduğunuz ve bugünkü gündemde de olan konu, gümrüklerdeki kaçakçılık ve yolsuzluk id
dialarının araştırılarak sorumluları hakkındaki gerekli olan işlemlerin yapılması. Bakınız, kısaca o 
konuya da değinmek istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlar, Kapıkule Hudut Kapısı'nda çeşitli mevkilerde görev yapan bir grup 
personel hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılında 9748 ve 10384 sayılı yürütülen so
ruşturmalarla... 

AHMET ERSİN (İzmir) - Meclise satacak başka tablolarınız var mı? 

RECEP GARİP (Devamla) - Dinleyeceksiniz Sayın Başkan. Size. gerekli olan belgelerle ak
tarım yapıyorum. 

Edime I, Ağır Ceza Mahkemesinin 24/5/2006 gün ve 198 sayılı. İMİ sayılı Kararıyla rüşvet 
ve irtikâp suçu işlemek için Örgüt kurmak, zincirleme olarak irtikâp suçu işlemek suçundan, ilgili 
tüm personelin on ay ile sadece 1 personel için sekiz yıl dokuz ay arasında değişen sürelerde hapis 
cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş. Yine, Gümrük Müsteşarlığımız Yüksek Disiplin Ku
rulunun 22/5/2006 ve 2006/7 ve S sayılı kararlarıyla, soruşturma sürecinde vefat eden bir gümrük 
muhafızı (memuru) hariç olmak üzere, yukarıda unvanı belirtilen toplam 58 personelin 657 sayılı, 
devlet memurluğundan alınması karan karara bağlanmış. 

Çok değerli arkadaşlar, sizin söylemiş olduğunuz konuyla ilgili Gümrük Müsteşarlığı zaten 
yapması gereken çalışmaları yapıyor. Ancak, siz, vakıflar konusu gelmesin, falan yasa gelmesin, 
AK Partinin gündemi tartışılmasın diye, bunlar yasal olarak çalışılmasın diye elinizden gelen bütün 
çabayı harcamaya devam edeceksiniz; ama, biz, AK Parti İktidarı olarak mutlaka gündemi oluştu
racağız ve mutlak suretle de yol alacağız. 

Çok değerli arkadaşlar, tabii, yine üç saate yakın tartışmaya devam ediyoruz. Sonra ne olacak? 
Biraz sonra AK Parti Grubunun gündem önerisine geçilecek ve AK Parti Grup önerisi burada ka
bul edilerek, elbette ki. Vakıflar Yasası'nın görüşülmesi biraz sonra başlamış olacak. Gelin, arka
daşlar, gelin, tavsiye ediyorum; realist olalım, aklıselim olalım ve bu toplumun geçen vakitlerini 
hayra çevirelim, doğruya çevirelim. 

MEHMET KÜÇÜKAŞ1K (Bursa) - Gündem bu mu? 
RECEP GARİP (Devamla) - Gelin, birlikte hizmet etmeye devanı edelim. Gelin, yarın yeni bir 

gündem getirmeyin, tartışmayalım. Yeni bîr gündem getirmeyin. Gelin, AK Parti Grubunun getir
miş olduğu gündemi tartışarak yeni gündeme ihtiyaç duymadan tartışmaya devam edelim. 

Çok değerli arkadaşlar, şu an, emin olunuz ki, halkın gören gözü, duyan kulağı ve kaydeden 
hafızası en doğru terazidir. Bu teraziyi, mutlak surette, yediden yetmişe televizyonları başında bizi 
izleyen halkımız, Anadolu insanımız... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya)-Yolsuzlukların konuşulmasından niye rahatsız oluyorsunuz? 

ATİLA EMEK (Antalya) - Neden korkuyorsunuz? 

RECEP GARİP (Devamla) - ...sağduyu sahibi olan insanlarımız, mutlak surette, yapılan hiz
metleri görüyor ve bundan dolayı da gerekli olan terazisiyle tartmaya devam ediyor. Ne kadar çır-
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pınırsanız çırpının, ne kadar saldırırsanız saldırın, ne kadar hamaset nutuklarını burada yaparsanız 
yapın, sonuç, sandıkta sonuç verecek. Bunu, hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Evet, yolsuzluk yönünden boğulacaksınız. O sandıktan çıkamaya
caksınız. 

RECEP GARİP (Devamla) - Çok değerli arkadaşlar, gümrük idareleri, ekonomik, siyasi ve ti
cari yapıları farklı ülkeler ile komşu 2.949 kilometre kara sınırı olan, 8.333 kilometre deniz sınırı
na sahip, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı trafiği üzerinde Avrupa Birliğiyle ilgili tam üyelik müza
kerelerimizi sürdürmüş olduğumuz zamanlarda hizmetini vermeye devam ediyor. Gümrük İdare
miz, 2005, 2006 yıllarında yaklaşık 200 milyar dolar dış ticaret, 120 milyar dolar transit, 60 milyar 
dolar yolcu, 14 bin yat, 400 bin yat, 2 milyon tır, 2 milyon otomobil, 4 milyon gümrük beyanname
si, 30 milyar yeni Türk lirası vergi geliri tahsili işlemini gerçekleştirmiştir. 

Çok değerli arkadaşlar, bir şeyler söylüyorsunuz, ama, gelin söylemiş olduklarınız taban bul
sun, gelin söylemiş olduklarınız kayıtlarda doğru dursun, 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sen bir şey de söylemiyorsun. 

RECEP GARİP (Devamla) - Tüm bu işlemleri yaparken 770 personel ve bütçeden alınan bin
de 1 pay ile bu hizmetler yapılmaya devam ediyor. 

Yine, Gümrük Müsteşarlığı ile bankalar arasında elektronik bağlantı, ihracat beyannamelerin
de, taahhüt kapatma işlemlerinde, ihracatçı birlikleri ile elektronik bağlantı, KDV iadesi için Mali
ye Bakanlığı ile, taşıt takip formu için Emniyet Genel Müdürlüğü ile elektronik bağlantı gerçekleş
tirilmiş, 2006, 2007 yılı hedeflerinde dış ticarette (E) belgesi uygulaması ve Müsteşarlıkça takip 
edilen davalarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile entegrasyon sağlanmıştır ve sağlanmaya devam 
edecektir. 

Çok değerli arkadaşlar, evet, gündeme getirmiş olduğunuz ya da getirmeye çalıştığınız konu
larla ilgili söylenecek çok ciddi noktada sözlerimiz vardır. 

Yine, 2006 tarihî itibarıyla (A) tipi antrepolara kamera sistemi kurulmuş, akaryakıt antrcpola-
nndaki elektronik seviye ölçüm cihazlarının bilgisayar sistemlerine bağlanması zorunlu hale geti
rilmiştir. İnternet üzerinden gümrük idarelerince yedi gün yirmi dört saat olarak izlenmeye devam 
ediyor. Böyle bir Hükümetin icraatlarıyla ilgili bir şeyleri söylerken Anadolu insanının yarın karşı
sına çıkacağınızı ve doğru söz söyleyip söylemediğinizi bence gözden geçirmelisiniz diye düşünü
yorum. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sen nasıl çıkıyorsun Anadolu insanının karşısına? 

RECEP GARİP (Devamla) - Sanırım... Sanırım, bize daha ölçülü olmak gerekiyor, daha öl
çülü olmak yakışıyor, daha düzgün olmak, daha erdemli olmak yakışıyor. Bizler için, bu toplumun 
önünde erdemli, vasıflı, karakteri düzgün insanlar olmak... 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Aynaya bak, aynaya! 
RECEP GARİP (Devamla) - ...ve bizim ömek insanlar olduğumuzu. Türk toplumunun genç 

kuşağının bizi ciddi noktada izlediğini,,. 
İZZET ÇETİN (Koeaeli) - Aynaya bak bir, aynaya! 

RECEP GARİP (Devamla) - ...bir kez daha hafızalarınızda, ciddi noktada aynalara bakarken 
kendinizi gözden geçirmenizin doğru olduğunu söylemekte yarar görüyorum. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sen de yüz olsa Meclis Başkanına tablo satmazdın! 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar, gelin daha akılcı olalım. 
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Orada asılı olan tablolara bak, kendini görürsün! 
RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, halkın bizi takip ettiğini, ciddi noktada bizi 

takip etmeye devam ettiğini... 
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ATİLA EMEK (Antalya) - Senin resimlerden de bahset, tablolardan da bahset. 

RECEP GARİP (Devamla) - ...o nedenle, halkın kalbinin ve yüreğinin AK Partiyle yüzde yüz 
atmaya devam ettiğini, bunu hazmedemediğinizi bir kez daha görmekleyim, 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Aynaya baktın mı hiç? 

ATİLA EMEK (Antalya) - Tablolar ne âlemde? Millet bekliyor, yeni satış var mı?! 

RECEP GARİP (Devamla) - Bu nedenle, bir kez daha ciddi noktada kendinizi gözden geçirir
seniz hep beraber, Türk siyaseti kazanacaktır, 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Aynalara bak, aynalara. 

RECEP GARİP (Devamla) - Siz dinlemeyi bile öğrenemediniz. 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Biz öğrendik de sen öğrenemedin. 

RECEP GARİP (Devamla) - Bakın, dinlemeyi bile öğrenemiyorsunuz. Dinlemeyi Öğrenecek
siniz, Karşı taraftaki insanları, konuşan... 

BAŞKAN - Sayın Garip, siz Genel Kurula hitap edin. Siz Genel Kurula hitap edin. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Yokuş aşağı gidiyorsun, hep yokuş aşağı. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Vazgeçtin okumayı, aklındakini söyle. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, çok hoş olmuyor, gerçekten hoş olmuyor, rica ediyorum... 

RECEP GARİP (Devamla) - Sayın Başkan, izninizle bitiriyorum, 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Çukurova'daki gibi konuş, yiğitçe. 

RECEP GARİP (Devamla) - Çok değerli arkadaşlar, tarih sadece geçmiş değildir, (arih sade
ce dün değildir, tarih aynı zamanda bugündür. Dünü, bugünü ve yarını şekillendirme adına, tarih, 
kaydetmeye devam ediyor; onun için doğru şeyler söylememiz lazım. Gelin, bağırarak çığırarak 
toplumdan oy alamayacağınızı hafızanıza kaydedin. 

GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Hırsızlık yaparak mı olacak, yolsuzluk yaparak mı olacak? 

RECEP GARİP (Devamla) - Toplumsal gerçekleri saptırarak sonuç alamazsınız; dün alamadı
lar, bugün de alamayacaklar. Yarın toplumun önüne çıktığımız zaman, gerçekten bunları ciddi nok
tada toplumun nasıl değerlend irdiğin i hep beraber göreceğiz. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Hırsızlık yapanları gömdü sandığa. Akıbetiniz o! 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Paralan sizden geri alacağız! 

RECEP GARİP (Devamla) - Son cümlem şöyle: Değerli arkadaşlar,,, 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Yazıp mı verdiler, senin düşüncen mi? 

RECEP GARİP (Devamla) - Değerli arkadaşlar, son cümlem şöyle: Tatlı dil yılanı deliğinden 
çıkarır. 

ATİLA EMEK (Antalya) - Yolsuzluk ne yapar? 

RECEP GARİP (Devamla) -Gelin, tatlı dilli olalım, güler yüzlü olalım ve AK Parti Grubunun 
önerisinin lehinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Garip. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Senden tabloların parasını geri alacağız! 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Hem de faiziyle! 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Senden tabloların parasını geri alacağız; hiç konuşma! 
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GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Açık artırmayla satacağız tabloları! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde ve aley

hinde yapılan konuşmalar sırasında, ilk konuşmayı yapan İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kemal 
Kumkumoğlu'nun konuşması içerisinde Hükümete. Hükümet içerisindeki gümrüklerden sorumlu 
Sayın Devlet Bakanına ismen açıkça bazı iddialarda bulunduğundan. Bakan. İç Tüzük'ün 69'uncu 
maddesi gereğince, hem açıklamalarda bulunmak hem de gerekli cevabı ifade etmek için söz iste
miştir; kendisine söz veriyorum. 

Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ALİ TOPUZ (istanbul) - Kaç dakika söz veriyorsunuz efendim, kaç dakika? 
BAŞKAN - O takdir benim efendim. Kendisine özet olarak bildirmesini söyledim Sayın Baş

kan. Tüzük'ü görüyorsunuz, makul bir süre dedim. 
Buyurun. 

V.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3.- Devlet Bakam Kürşad Tûzmen 'İn. İstanbul Milletvekili AH Kemal Kumktımoğlu 'ııuıı. konuş

masında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bana bu imkânı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada, as

lında, bu güzide Meclisin gündemini böylesine konularla işgal etmemek lazım. Ancak, size şunu 
söyleyeyim... 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Hangi konularla? 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Hayır, ben, burada karışmızdayım. Ba

kın, bütün iddialar yapıldı; evet. biz, olgunlukla karşıladık. 
ALİ KEMAL KUMKUMOÛLU (İstanbul) - İddialar yapılmadı, araştırma komisyonu talep 

edildi. Ne iddiası yapılmış?! 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bizim üslubumuz sizin üslubunuzla ay

nı olmayacaktır. Biz, burada konuştuğumuz her şey, ayakları yere basan, doğru, bugüne kadar ge
rek kendi karakterimize uygun gerekse bugüne kadar yaptığım İcraatlara uygun olacaktır 

Ben, açıkçası, en kibarıyla şunu söylemek istiyorum: Sayın Kemal Anadol, Sayın Kumkumoğ-
lu yanlış bilgilendirilmişlerdir. Benim ve ekibimin son dönemde gümrüklerde yapmış olduğu ope
rasyonlar, tabii ki, birtakım yerleri rahatsız etmiştir, eski saltanatlar bozulmuştur, birtakım hortum
lar kesilmiştir ve onun sonucu olarak sizlere, içeriden, devamlı servis yapılmaktadır; ancak, o da 
yanlış, asılsız birtakım belgelerle. 

Bugün 9'uncu Gençlik Kurultayının açılışını yaptım. Dış ticareti gençler tartışıyorlar, öğrenci
ler ve ben bugüne kadar hep size dış ticaretle ilgili bilgiler verdim, gümrükle de ilgili neler yaptığı
mızı, neler yapamadığımızı burada samimi bir dille anlattım. Burada, benim, hiçbir milletvekiliyle 
hiçbir sorunum yok; ama, siz, bu şekilde, asılsız, mesnetsiz iddialarla gündemi devamlı işgal eder
seniz, bunun sonucu, bunun maliyeti tüm ülkemize. Yazık oluyor. Hakikaten yazık oluyor. 

MAHMUT DUYAN (Mardin) - Tezkereye gel, tezkereye... 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bakın, ben, yirmi sene bürokrasi haya

tımda hep yaptıklarımla gündeme geldim, o zaman da gündeme geliyordum, lıcp yaptıklarımla gün
deme geldim. Siyasete başladım, öğrenmeye çalıştığım siyasette, yine, yaptıklarımla ilk senelerde 
gündeme geldim. Bugün, bakıyorum, yapmadıklarımla -yapamadıklarım demiyorum- gündeme ge
tirilmeye çalışılıyorum. Yanlış... Yani, bizim yapmadığımız -yukarıda Allah var- iftira atılmasın, 
iddialar bu şekilde, mesnetsiz bîr şekilde ortalara bu şekilde söylenmesin. 

Kaldı ki, hepsi, benim aile fertlerimin hepsi şeref sahibidir. 
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İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Başkaların m ki değil mi? 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Açıkçası, bu tip iddiaların, bence, sa

natçı bir kardeşime de yönlendirilmesi, o da son derece yanlıştır. Yani biraz insaf, biraz da, sizin, 
gerçekten, doğru dokümanlarla, doğru bilgilerle burada hareket etmeniz lazım; çünkü, bizi bütün 
Türkiye izliyor, (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Hayır, araştırma komisyonu kuralım diyoruz, da
ha ne istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI KÜRgAD TÜZMEN (Devamla) - Bizi bütün Türkiye izliyor. Ben bura
dayım... Ben buradayım... 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, o zaman deyin ki, araştırma komis
yonu kurulmasını kabul ediyorum. 

DEVLET BAKANİ KÜRSAD TÜZMEN (Devamla) - Neyi söylüyorsunuz? Yaptığınız... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Yoksa nasıl hesap soracağız? 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu... 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla)- ...hangi birini düzelteyim? 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bakın... 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Hangi birini düzelteyim? 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
ALİ KEMAL KUMKUMOÖLU (İstanbul) - Hayır, nasıl araştıracağız? 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Kumkumoğlu... 
Değerli milletvekili arkadaşlarım... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Nasıl araştıracağız, söyler misiniz? 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu... Sayın Kumkumoğlu... 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bakın, söylenen şu,.. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, söyleyin yöntemi, benimseyelim. 
BAŞKAN -Sayın Kumkumoğlu, beni dinler misiniz. Eğer beni dinlemezseniz, açık ve net ifa

de ediyorum, İç Tüzük'ü uygulayacağım, bugüne kadar hiç uygulamadım. Bir Bakan, kendisi hak
kında iddialarınız var, burada "Ben buradayım" diyor, "cevap vereceğim" diyor, siz tahammül ede
miyorsanız... Böyle iş olur mu?! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

At İ KEM A t KtflVSK'ÜMüGL'ü (İstarirjutj - Bizim ırjcııa'jarımız dcğı'ı Sayın Bas'kan, 'Kamu
oyuna mal olmuş iddialar. 

BAŞKAN - Lütfen... Lülfcn... Rahatsız oluyorsanız dışarı çıkabilirsiniz... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Yok Öyle bir şey. 
BAŞKAN - ...ama, müdahale etmeyin lütfen. Konuşsun... Yapmayın... 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bugün bu ihbar mektuplarında adı ge

çen Aziz Eren. Böyle bir şahıs yok, böyle bir kimlik... Araştırmalar yapıldı, defalarca teftiş kurul
larından raporlar var. Teftiş Kurulu raporları önünüzde. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Bu şahsı bıılsan cezalandıracak mısm Sayın Bakan? 
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DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Maalesef, gizli olan raporlar do her ta
rafla dolaşıyor, bu da enteresan bir şey ama, ben şuna inanıyorum: Böyle bir. olmayan bir şahıs, 
mesnetsiz, baktığınız zaman hiçbir doğruluğu olmayan şeylerle karşımıza çıkıyor ve buralar bura
da meşgul ediliyor; bu yanlış. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Başbakanlıktan geliyor Sayın Bakan, 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Yok, hayır, bunun alakası yok. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Başbakanlık Teftiş Kurulundan geliyor. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla)- Baktığınız zaman... Hayır, tamamı id
diaların... Bakın, teker teker iddiaların tamamı gerçek dışı ve asılsız. Yazık oluyor. Sizler de alet 
oluyorsunuz. Bırakın... 

ALİ KEMAL KUMKUMOÛLU (İstanbul) - Araştırılsın... 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Sayın Bakan, araştıralım. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bakın, çok açık söylüyorum, siz de ba
na güç verin, gelin, gelin bu yolsuzlukları, usulsüzlükleri hep beraber ortadan, kaldıralım. Ben bu
raya kendi başımı koydum. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Bakan, yolsuzluk mu var? 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Kendi kellemi koydum ben bu işe. (AK 
Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Sayın Bakan, araştırma yapalım. 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Sizden de destek istiyorum... 

MUHARREM KILIÇ (Malafya) - O zaman kabul edrn. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...sadece iktidardan değil, muhalefet
ten de İstiyorum. Bu iş sandığınızın çok ötesinde. 

HASAN ÖREN (Manisa) - Sayın Bakanım, verelim o desteği size. 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla)-Burada... Burada... Bakm... Bakın... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Kurulsun komisyon, verelim o desteği. 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla)- Biz, hatırlayın, ne zamandan beri ben... 

HASAN ÖREN (Manisa) - Komisyon kurulsun, desteği verelim. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bakın, ilk ne zaman gündeme gelme
ye başladık: İlk Edime operasyonundan sonra gündeme gelmeye başladık. Beni çok ikaz ettiler, de
diler ki: "Türkiye'de bu işi kimse halletmedi, Sayın Bakan siz de bu işlere girmeyin." 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kim? Kim? Açıklayın Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ama biz, biz üstüne gittik. 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Kim bunlar Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Edirne'de, bakın Edirne'de 1. Ağır Ce
za Mahkemesinin rüşvet ve irtikâp suçu işlemek, örgüt kurmak, zincirleme olarak irıikâp suçu işle
mek suçundan, tüm personel on ay, sadece I personel için sekiz yıl dokuz ay sürelerle hapis cezası 
ile cezalandırılmasına karar verildi. Tamamı bunun bizim bilgilerimiz doğrultusunda yapılmıştır. 
Her operasyonu biz size anlatacak değiliz. Üstüne gittiğimiz her olaydan sonra benzeri sıkıntıları 
hep yaşadık; ama, eğer Türkiye'de gerçekten bir temizlik harekâtı yapmak istiyorsak, o zaman, bu
güne kadar geçmişlerinde en ufak bir leke olmayan insanları, gerek bürokrasi hayatında gerek siya
set hayatında, burada, bu kadar ucuz bir şekilde, birtakım iftiralarla rencide etmeyelim, yıpratma
yalım. Herkes sah i p çıkmalı. Doğru iş yapan insana herkes sahip çıkmalı. 
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Sizin yaptığınız hiçbir... Bakıyorum, iddiaların hepsi... Hana şunu da söyledim: Yani, denizin 
kenarında birisi kurban kesecek, kızını kurban ediyor... 

K, KEMAL ANADOL (İzmir) - Fıkra anlatma, yapma ya! 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - ...bakıyorsunuz, o sırada gökten keçi 

geliyor -sizin raporlar aynen böyle- sonra "O veli kimdi?" diye soruluyor. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye)- Masal anlatma Bakan, iddiayı anlat, iddiayı... 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Bir kere, deniz kenarında değil dağ te

pesinde. Kurban edilmek istenen, kızı değil oğlu. Gökten inen, keçi değil koç... 
HASAN ÖREN (Manisa) - Kime masal anlatıyorsun Sayın Bakan ya? 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - .. .0 adam, veli değil nebi. Şimdi, han

gi birini düzelteyim!.. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Şüphelerimiz daha çok artıyor böyle masal anlatırken. 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Baktığınız zaman, bizim, tamamı, işle

rimizin (amamı açık. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne alakası var? 
DEVLET BAKANİ KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Veremeyeceğimiz... 
HASAN ÖREN (Manisa) - Yine masal anlatma! 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne alakası var Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Müsaade edin... Müsaade edin efendim. 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Araştırılmasını istiyoruz. 
DEVLET BAKANİ KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin. 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Siz... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Bakan, yüreğin yetiyorsa, araştırma komisyonu kuralını. 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Benîm... Baktn. benim yüreğim burada. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Yüreğin varsa komisyon kurulsun! 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla)- O yürek her şeye yeter, size söyleyeyim. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Komisyon kuralım! 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Bugüne kadar hepsi, hepsi bos Çıktı. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Kuralım! 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Bu sadece bugün değil, bundan evvel 

de bir sürü suçlama yapıldı. 

OSMAN ÖZCAN (Antalya) - "Benim yüreğim yok" diyor! 
DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Haa, açıkçası o yüreğin kimde olduğunu... 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Komisyon kurulmasından niye kaçıyorsun sen? 
Komisyonun çoğunluğu İktidar Partisinden olacak. 

DEVLET BAKANI KURŞAD TUZMEN (Devamla) - Allah'a çok şükür, bak, hayatımda hiç
bir şeyden kaçmadım. 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Komisyon kurulmasından kaçıyorsun! 

- 3 0 4 -



TBMM B: »3 1 . II .2006 O: 3 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Size şunu söyleyeyim: Yalnız, sizin id
dialarınız. sizin iftiralarınız artık... 

ATILA EMEK (Antalya) - İftira değil! 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...artık, sizin iftiralarınız, bizim açı
mızdan, artık, belli bir noktaya kadar biz bu işi götürdük ama... 

ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (İstanbul) - Kaç ton kaçak akaryakıt yakaladın bugüne kadar 
Bakan olarak? 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...tamamıyla, bu iddiaları yapanlarla, 
bu asılsız iddiaları yapanlarla yargı önünde hesaplaşacağız. 

ALİ KEMAL KUMKUMOGLU (İstanbul) - 2,5 milyon ton kaçak akaryakıl var. kaç tonunu 
yakaladın? 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Yargı Önünde hesaplaşacağız. Onu si
ze söyleyeyim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, ben, burada, aslında hiçbir zaman, hiç kimse hakkında dava açmamaya çalışan bir 
insanım. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, araştırmadan niye korkuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ama, getirdiğiniz nokta, getirdiğiniz 
nokta bizi artık... Bizim de nezaketimizi ölçmenin de bir hududu vardır. 

ATILA EMEK (Antalya) - Araştırmadan niye kaçıyorsunuz Sayın Bakan? Biz de size destek 
verelim. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ben, burada, Edirne'deki olayların baş
latılmasından (utun, tamamıyla... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Akaryakıt kaçakçılığı devam ediyor! 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Hayır... Bizim tarihimizde yolsuzluk
la mücadele gümrüklerde en üst noktaya taşınmıştır. 

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Özellikle Edirne'de!.. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Cumhuriyet tarihinin yakalama rekor
larını biz kırdık. Bir taraftan dış (icarel rekorlarını kırarken... 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Bakan, hortumların yönü mü değişti yoksa? 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...gümrükleri istediğimiz Ölçüye getir
meye çalıştık ve gerçekten... 

OSMAN ÖZCAN (Antalya) - En büyük kaçakçılık sizin döneminizde oldu. 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...Türkiye, hem dış ticaret hem ihraeat 

rekorlarını kırarken, yolsuzlukla mücadelede de rekorunu kındı, 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Size yakıştıramıyorum Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Size. aslında... Size şunu söyleyeyim.,. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Çok baskı var üzerinizde Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla)-Bütün mesnetsiz bu işler yapılırken, siz 
bizi bu şekilde asılsız iddialarla, iftiralarla suçlarken... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Göreceğiz!.. Göreceğiz!.. 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - .. .biz, gümrüklerimizi yap-işlet-devret 
modellerine göre düzeltmeye çalışıyoruz. 
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ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan "evet, bu iddialar doğrudur" deme 
şansınız var mı? 

DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Biz, x-ray cihazlarını gümrüklere yer
leştirdik, birtakım yerlerin... 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Kendi kendine söyle dur! 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...birtakım yerlerin tamamıyla emek

leri boşa gitti. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Siz, bizim söylediklerimize cevap verin. 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Biz, artık, yolsuzlukla mücadele edi

yoruz gümrüklerde. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Komisyonu kuralım, dokunulmazlıkları sınırlayalım. 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Acık söyleyeyim, bizim yaptığımız ça

lışmalar, bugüne kadar eşi benzeri olan çalışmalar değil. 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Helal olsun, bravo Saym Bakan, iyi çalışını! 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Gümrüklerde ilk der'a temizlik yapılı

yor doğru dürüst... 
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Gücünüzü ortaya koyun! 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...ve size gelen bütün bu yanlış bilgi

lendirme.,, 
BAŞKAN - Saym Bakan, konuşmanızı tamamlar mısınız, 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...bütün bu yanlış bilgilendirme o ne

denle. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Temizlik size lazım, size! 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Teker ieker, bizim burada veremeyece

ğimiz hesabımız hiçbir zaman olmadı. 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Hesap ver o zaman! 
ATILA EMEK (Antalya) - Hesap ver! 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Kaçarak hesap verilmez! 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Ama, ben. size şunu söyleyeyim: Sa

yın Anadol, Sayın Kumkuınoğlu, buradaki iddiaların tümü asılsız, tümü gerçek dışı. 
ALİ KEMAL KUMKUMOOLU (İstanbul)-Sayın Bakan... Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Maalesef, önümüzdeki günlerde, siz 
bunları göreceksiniz. Ama, istiyorum ki... 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Bakan, size bir som sorabilme şansımız var mı? 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - ...o gün de gelip burada aynı şekilde, 

bana yaptığınız bu haksızlığı, bu Meclisin önünde özür dileyerek tekrar geri alın, (AK Parti sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Araştıralım o zaman! 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - İnsanların onur mücadelesi bu kadar 

ucuz değil. Biz... Bakın, ben buradayım... (CHP sıralarından gürültüler) 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Evet!.. 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Araştıralım o zaman! 
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DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Kişiliğim... Ben buradayım... (CHP 
sıralarından gürültüler) 

HASAN ÖREN (Manisa) - Siz yoksunuz orada, göremedik sizi(!) 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Her türlü, sizin söylediğiniz iddiaya 

her türlü cevabı, basın kanalıyla da, sizin Meclis bürolarınızın bilgilendirmesi ve Grup başkan ve
killerinizin bilgilendirmesi yoluyla da yapmaya çalıştım. Bakın, yanlış bilgilendiriliyorsunuz. Yan
lış bilgilendirme bizi yanlış yerlere götürür. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, konuşmanızı lütfen tamamlayın. 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Siz, gelin, burada benim yolsuzlukla 

mücadeleme destek verin. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Kurulsun, verelim! 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - İktidar ve muhalefet olarak destek verin. 
HASAN ÖREN (Manisa) - Komisyon kurulsun, verelim! 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Türkiye'yi bu işlerden hep beraber te

mizleyelim, 
ATİLA EMEK (Antalya) - Gerçekleri ortaya çıkaralım Sayın Bakan, 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - O zaman kabul edin Sayın Bakan, kaçmayın. 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Devamla) - Bizim, buna yetecek yüreğimiz de var, 

bileğimiz de var. 
Teşekkür ediyorum. [AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından alkışlarf!)] 
BAŞKAN - Sayılı Bakana teşekkür ediyorum. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yürek İster, yürek; kürek değil... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan özür dilememi istedi, ismen ben

den bahsetti... 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Ne var bunda? 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yeni bir sataşmaya mahal vermeden açıklama yapmak isliyo

rum. (Gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, bugün için demedi onu, "gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra" dedi. 

(CHP sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Benden bahsetti, ismimden bahsetti, Cumhuriyet Halk Parti

sinden bahsetti. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, böyle bir usul yok ki. Böyle bir usul mü var? (CHP 

sıralarından gürültüler) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Var. var... 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Bakan söz isteyebilir... 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan... 
ATİLA EMEK (Antalya) - Ne demek özür dileyecek? 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, bunun arkası mı var? Nasıl vereceğim Sayın Başkan? 
HALUK KOÇ (Samsun) - 69"a göre... 
BAŞKAN - 69'a göre, benim anladığım, Sayın Bakan "bütün bu iddialar doğru değildir, size 

yanlış bilgi verilmiştir. Bu gerçek ortaya çıktığı zaman, ümit ederim ki, sizde, gelir, bu kürsüden..." 
FİKRET BADAZL1 (Antalya) - Aynen öyle... 
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ATILA EMEK (Antalya)- Komisyonu kuralım... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Şimdi, bakın... 
BAŞKAN - Efendim, ben, bir sataşma görmedim. Bakan açıklama yaptı, tatmin olmadınız. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)-Direniyoruz... 
BAŞKAN - Direniyorsanız.,. Efendim... 
Sayın Anadol, bak, açık bir şekilde, Genel Kurulu germeye gerek yok. 
NAİL KAMACI (Antalya)-Siz geriyorsunuz... 
BAŞKAN - Siz, Bakan gelsin, açıklama yapsın isliyorsunuz. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Efendim, biz germiyoruz... 
BAŞKAN - Bakan geliyor, açıklama yapıyor, tatmin olmayabilirsiniz. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Koca Bakan milleti tehdit ediyor, kabadayılık 

yapmaya çalışıyor. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya)-Tehdit etti... 
BAŞKAN - Ama, neticede, Bakan bir cümle kullandı -zabıtları gelineyim, ben gayet iyi din

ledim- dedi ki: "Bunlar yanlış, size yanlış bilgi verilmiş. Doğrusu ortaya çıktığı zaman, dilerim ki, 
bu yanlışlığı siz de ifade edersiniz." (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, siz. Sayın Bakanın "bileğimiz var" 
demesinden ne anlıyorsunuz? 

ATİLA EMEK (Antalya)- Yürek ister, yürek... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Ne demek o Sayın Bakan? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yani, bir külhanbeyine burada cevap verilmeyecek mi? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Başkanın... (CHP sıralarından gürültüler) 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Başkan, siz bir oturun bakayım da... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne bileği var sende?! Evvela yürek olsun... Vicdan olsun, vicdan... 
ATlLA EMEK (Antalya) - Komisyonu kuralım... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Vicdan yoksa, yürek hiçbir şey... 
BAŞKAN - Başka bir talep var, o talebi halledeyim... Bayram Mcral'in talebini halledeyim, 

ondan sonra... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ne var bunda? 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Sayın Kap usuz, bilek güreşi mi yapacağız ya, ne yapacağız 

sizle? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yakışıyor mu size? Ne demek "Ne var bunda?" 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Saym Bakan, "yüreğim de var bileğim de var" derken bunu 

mu kastediyorsun? Neyi kastediyorsun? Bilek bu anlama da geliyor, bu anlama da geliyor, 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, bir dakikanızı rica edeyim. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, oylamayı yapın, devam edin. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yine, Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisinin lehinde ve 

aleyhinde yapılan konuşmalar sırasında. Sayın İsmail Bilen'in konuşması sırasında Mcral'e sataştı
ğı noktasında bir talepte bulundu. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - "Sayın Meral..." 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sataşan kendisi. 
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BAŞKAN - Ben zabıtları getirttim, zabıtları okudum, zannediyorum kendileri de okumuşiur. 
Meral'in kendisine karşı ifade ettiklerinin karşısında... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - "Sayın Meral..." 
NAİL KAMACI (Antalya) - "Sayın Meral..." Hayret ya! 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - "Meral" diyorsunuz, "Sayın Meral..." 
BAŞKAN - Zabıtlar burada, ben ezbere konuşmuyorum, ben zabıttan konuşuyorum. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - "Sayın Meral" deyiniz Sayın Başkan. 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - "Sayın Meral." "Sayın Meral." 
NAİL KAMACI (Antalya) - Bu, adı değil, soyadı. 
BAŞKAN - "Sayın Meral" diyorum ben. 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Şimdi oldu. 
BAŞKAN - Ben başka bir şey söylemedim. 
İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Zabıtlara bakın isterseniz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tamam efendim, tamam. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Tamam, tamam, ben anlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Meral: "Sayın Bilen, Sümerbankın arazisini de anlat." Okuyorum, Sayın Bi

len: "Sayın Meral, benim çocuklarım lıiç olmadı, çocuklarım da hiçbir bankadan kredi almadı ve 
ben de hiçbir ihaleye aracılık yapmadım. Bilgilerinize sunuyorum." Sayın Meral: "Kredi alan da şe
refsizdir, iftira eden de şerefsizdir!" Sayın Bilen diyor ki: "Aynen öyle. Bana da iftira eden!.." Sa
yın Meral: "Kredi alan da şerefsizdir, iftira eden de şerefsizdir!" Devanı ediyor, Sayın Bilen diyor 
ki: "Ben kendisine herhangi bir şey söylemedim. -Sayın Meral'e hitaben "sataştın" dediğinde- Be
nim bir çocuğum olmadı, devletle iş yapmadı, bankayla kredi alışverişi yapmadı, hakkında herhan
gi bir tahkikat yapılmadı, dedim, ben kimseye bir isnatta bulunmadım," 

Şimdi, bu zabıtlar karşısında herhangi bir isnat var mı? Yok. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Yok mu? 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - O "şerefsiz" sözü nerede Sayın Başkan? 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN - Benim kanaatime göre yok. Efendim, suçlama yok, böyle bir şey yok. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın grup başkan vekilleri, size de bir rica da bulunayım. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Şurada bankanın yazısı var. Beyler, bankanın yazısı var. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sen başka yerde anlatırsın. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Otur oturduğun yerde terbiyesiz herif! 
BAŞKAN - Sİz iki partinin grup başkan vekillerine de bir ricada bulunayım. Siz bizi buraya 

seçtiniz. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sensin terbiyesiz! 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Ne konuşup duruyorsun? 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Sen mi idare edeceksin Meclisi? 
BAŞKAN - Lütfen yerinize oturun. (Gürültüler) 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati; 17.28 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.40 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 

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

BAŞKAN -Sayın milletvekilleri,Türkiye Büyük Millet Meclisinin I3'üncü Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın Meral, geçen oturum kapanmış olduğundan, size. sadece 60*ıncı maddeye göre. yeriniz
den belgenizi açıklamak, düşüncenizi açıklamak... 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, kürsüden... 

BAŞKAN -Mümkün değil... Kısaca söz vereceğim; arzu ederseniz, buyurun. Yani, sadece ço
cuklarınızla ilgili belgeyi açıklamak üzere. 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
4.- Ankara Mille/vekili Bayram Ali Meralin, çocuklarıyla ilgili bir belge hakkında açıklaması 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir konuya muhatap olduğum için üzgünüm. Benim, sizlerin bir
çoğu gibi, gerekli kültüre sahip iki oğlum var. Bunun birisi, geçmişte özel sektörde birisi "gel bu
raya müdür ol, sana yüzde 5 hisse vereyim" dedi, oğlum oraya gitti. Benim Türk-lş Başkanı olmam 
dolayısıyla Karayollarında, Köy Hizmetlerinde yaptığım toplu sözleşmeyi getirdi, oğlumun önüne 
koydular: "Biz de bu kadar zam İstiyoruz." Sonuçta, ben oğlumu oradan ayırdım, bir. 

Bir gazetede, oğlumun Halk Bankasından kredi aldığı çıktı. Bunu, bir kez daha zatıa I ilerin ize 
arz etmiştim. Bilahare, böyle bir konunun olmadığını, vatandaşın, yeminli mali müşavirlerin, noter 
huzurunda o müessesenin hesaplarına, defterlerine el koydurdum. Şurada hepsi duruyor değerli ar
kadaşlarım. El koydurdum, arkasından, müracaat ettim bankaya oğullarım adına: "Böyle bir kredi 
alındı mı alınmadı mı?" Bir türlü yazıyı alamıyorum. Sonunda, Genel Müdür Yardımcısı bana dedi 
ki: "Biz size böyle bîr yazı verirsek beni görevden alırlar." "Neden kardeşim?" dedim, "Vallahi, 
onun nedenini sen düşün." dedi. 

Değerli arkadaşlarım, sonunda, Sayın Meclis Başkanına geldim -kendisine teşekkür cdiyorum-
kendisinden rica ettim, dedim ki: "'Sayın Başkanım, böyle bir durum var. Aldımsa aldım, almadık-
sa almadık; bir yazı rica ediyorum." dedim, Sayın Başkan Genel Müdüre telefon etti. Birçok uğra
şımız sonrası, değerli arkadaşlarım -Halk Bankasının yazısı burada- benim çocuklarıma dair böyle 
bir kredi alınmadığının yazısı burada. 

Şunu söylemek istiyorum değerli milletvekilleri: Benim ömrüm talancıyla, vurguncuyla uğraş
makla geçti. Özelleştirmede dün de bugün de nelerin olduğunu siz de biliyorsunuz. 

MUSTAFA DURU (Kayseri) - Sayın Başkan... 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara)-Sümerbanktaki... 

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Meral, orada işi noktalayalım. Siz açıklamanızı yaptınız. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Müsaade eder inisiniz, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Hayır efendim. 

BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Tamam, orayı kapattım. Müsaade eder misiniz, orayı ka
pattım. 

BAŞKAN - Siz açıklamanızı yaptınız, teşekkür ediyorum. 
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BAYRAM AL! MERAL (Ankara) - Hayır, hayır, bitiriyorum; orayı kapattım, bitiriyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, tamam. Onu kapatıyorum. 
Kapatalım arkadaşlar... 
Teşekkür ederim. 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sunu söylüyorum: Benim veya oğullarınım bir bankadan 

kredi aldığını tespit eden biri olursa, bîr gün burada durmayacağım, size söz veriyorum; bu bir, 
(Mikrofon Başkan tarafından kapatıldı) 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - İki: Bu yazıyı yazan sözde gazeteci 3 milyon lira ceza 

ödedi; mahkemeye verdim, ödedi. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Meral'e teşekkür ediyorum. 
Doğrudur, evlatlarıyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır; kendisine saygı duyuyoruz. 
Ben teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bizim, Parlamentoda görevimiz, İktidarıyla muhalefetiyle, birbirimizin 

fikirlerini beğenmesek de, hatfa, son derece karşı olsak da tartışmaktır. Bizim en çok özlem çekti
ğimiz, geçmiş yıllarda, tartı şama man in ülkemize getirdiği sıkıntılardı. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi üzerinde dört milletvekili arkadaşımız ko
nuştu, o vesileyle Sayın Bakan geldi açıklama yapıı. Beğeniriz beğenmeyiz, ama Sayın Bakanın bir 
cümlesinden hareketle Sayın Anadol -çünkü, konuşan hatiplerden birisi Sayın Anadol'dıır- kendi
sine bu açıklamalarının Sayın Bakan israfından iftira edildiği noktasında bir ifadesi oldır, "ben, if
tira etmedim, bunu açıklamak istiyorum kısaca" dedi. Kendisi çok tecrübeli bîr Grup Başkan Veki
limiz, bu konuyu sadece, açıklayacak. 

Buyurun Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
Bakın, süre de vermiyorum, kısaca, lütfen, 
5.- izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Devle! Bakanı Kiirşad Tüzınen 'in, konuşmasında, 

şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bana tanıdığınız bu 

olanağı suistimal etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, buraya asla ortamı germek, yeni bir tartışma ortamı yarat

mak için çıkmadım; ama. Partime ve şahsıma haksızlık yapıldığı kanısındayım, onu izale etmek 
için, onu izah etmek için huzurunuzdayım. 

Evvela şunu söyleyeyim: Sayın Bakanla, Sayın Tüzmcn'le şimdiye kadar kişisel hiçbir sürtüş
memiz olmamıştır, aramızda herhangi bir husumet yoktur. Kendisi de bunu bilirler. Dolayısıyla, 
duygusal bir tepkiden kaynaklanan bir suçlamanın söz konusu olması mümkün değil. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ayrıca ben de Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkan 
Vekili ve Milletvekili olarak, bir siyasetçi olarak şu gerçeğe inanan bir insanım: Hasta olmayan, tam 
teşekküllü bit yapı arz eden her insanda, milliyeti, dini, etnik durumu ne olursa olsun, bilek ve yü
rek vardır. (CHP sıralarından alkışlar) Ama, vicdan, insaf, akıl, hukuka saygı, tolerans her insanda 
yok. Bunlar daha önemli, 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Bir de beyin yok! 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, biz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak niye kimseye 

iftira atalım ve ben şahsen niye müfteri olayım? Biz, iddiaları dile getiriyoruz. Basın toplantısı me
tinlerim açık. Basında yer alan bölümler, bilgiler, satırlar açık. Dedik ki: Bir, dosyada, Başbakanlık 
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Teftiş Kurulundan Gümrük Teftiş Kuruluna gelen Aziz Eren imzalı bir muhbirin iddiaları var. I mil
yon dolar alındığı iddiası Kemal Anadol'un değil, dosyada ihbarcının,,. 

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Olmayabilir ama. 
K, KEMAL ANADOL (Devamla) - Tabii, olmayabilir, elbette olmayabilir canım. Yani, böyle 

peşin yargıyla niye konuşalım? Onu söylemek istiyorum. O zaman müfteri oluruz işte. Onun aksi
ni ispat etmek için söylüyorum. 

Şimdi, evvela, bu konuda, siyasetçi,,. "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir" kuralı yurttaşlar 
için geçerlidir. Ama siyasetçiysek, bize böyle bir İftira da atılsa, doğru da söylense, yanlış da söy
lense, bizim görevimiz, bunun aslı olmadığını ispat etmektir, ortaya çıkarmaktır. 

ZAFER HIDIROGLU (Bursa)-Zor işte,,, 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Zor iş tabiî. Siyasetçi tecavüze açık bir insandır arkadaş

lar. Hepimiz, siyasetçi tecavüze açık bir insandır. Özel yaşamında özgürdür insanlar, siyasetçi dik
kat etmek zorundadır, bu bir. 

İki... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Bu kadar yeter. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla)-İki... İki... 
MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Biz onlardan değiliz. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, lütfen dinleyelim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bakın, görmemeye çalışıyorum, bir şey söylüyorum... 

(AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, dinleyelim lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - İki: Bu nasıl olacaktır? Peki, bu dediğim nasıl olacaktır'? 

(AK Parti sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, biv dakika... 
Bu dediğim nasıl olacaktır? İkna olmadıysanız... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Bir dakika... 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Biz öyle değiliz. 
AHMET YENİ (Samsun) - Değiliz öyle. 
K, KEMAL ANADOL (Devamla) - Bu dediğim hukuk yoluyla olacaktır. Ne oluyor? Müste

şar hakkında iddia mı var, Müsteşar hakkında soruşturma açılması mı isteniyor? Sayın Bakan, sa
dece "aslı esası yok" dedi bizim konuştuklarımız hakkında. Hiçbir Öze dokunmadı. Hakkında iddia 
mı var? Teftiş Kurulu... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Bir dakika arkadaşlar, bir dakika... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, bir dakika... 
Teftiş Kurulu, Müsteşarın hakkında soruşturma mı istiyor, izin mi istiyor Sayın Bakandan? Ver, 

Vermiyor. Vermeyince ne oluyor? Soruşturmayı ben yaptım diyor, adli hiçbir konusöz konusu de
ğildir diyor ve dosyayı Yargıtay Başsavcılığına göndermesi gerekirken Yasa'ya göre, göndermiyor, 
Başsavcı ondan istiyor. 

Benim üzüntüm şu: Sayın Bakan, Bakanlık tüzel kişilik olarak bunlara layık değil. Niye ken
dini zor duruma sokuyor bizi müfteri durumunda nitelerken? Kendi kendini niye zor durumda tutu
yor*.' Aç... Bürokrat, aç soruşturmayı, izin ver, yargılarısın. O da aklansın, sen de aklan, biz de al
kışlayalım. Yani, bizim istediğimiz kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi? 
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ALIM TUNÇ (Uşak) - Her önüne gelene izin mi verecek? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Her önüne gelen değil, koskoca bir bakan. Cumhuriyet 

Hükümetinin Bakam. Onun aklanması senden çok beni memnun eder. Ondan onu istiyorum ben. 
Öyle, yargıdan kaçarak bu işler çözümlenmez arkadaşlar. Yani, istediğimiz budur. 

Ömck de gösterdim Sayın Bakana. Sayın Kürşad Tüzmen genç bir politikacı, genç bir bakan; 
örnek de göslerdim. Suat Hayri Ürgüplü gibi ol dedim, olmasını istedim. Olup olmamak kendi tak
dirinde. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Anadol. 
Sayın Anadol'un müşahhas sorduğu soruya bir cümleyle cevap vermek istiyor Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Sayın Başkanım, ben Kürşad Tüzmen 

olacağım. Kürşad Tüzmen olacağım, bütün yolsuzlukların ve büiün usulsüzlüklerin üstüne gidece
ğim... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İzin vermiyorsunuz ki. 
DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep)-Hayır... Bakın, o bize, sizin... Basın 

kanalıyla ben de öğrendim. Bu tip bir yazı Yargıtay Başsavcılığından bize gelmedi. Bugün tekrar 
araştırttım, salı günü Yargıtay göndermiş. Aslında cuma günü gönderdiklerini söylüyorlar, fakat sa
lı günü kendi evraklarından çıkmış. Bunu da tespit ettirdim ve daha yazının aslı elimize gelmedi. 
Fakat ben Başsavcılıktan fotokopisini istettim ve ona uygun olarak cevabı vereceğiz. Yani, bizim 
herhangi birşekilde soruşturmaları engellememiz veya yargıdan kaçmamız söz konusu değildir. Ha
yatımızın hiçbir döneminde bunu yapmadık. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İzin vermedin ki Müsteşara... 
DEVLET BAKANİ KÜRŞAD TÜZMEN (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Müsaadenizle. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

VI.-ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
2.- (MI/331) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesinin görüşme gününe 

ilişkin CHP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu 

maddesine göre vermiş olduğu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... öneri kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

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

BAŞKAN - I 'inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon ra
poru gelmediğinden, teklifin görüşmeleri ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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2.- Bazı Kamu Atacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

3'üncii sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ite Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştı
rılması İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz, 

İ.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yayıl
manın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 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. Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komis

yonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz, 

4.- Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonları Raporları 
(1/1054) (S. Sayısı: 1239) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon Raporu 1239 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri. Genel Kurulun 18/10/2006 tarihli 9'uncu Birleşiminde alınan karar gere
ğince, bu Tasan, İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle. Tasarı, tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler ha
linde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 

Tasarı'nin tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına İsparta Milletvekili Sayın Recep Özel, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan, Anavatan Partisi Grubu 
adına Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler söz istemişlerdir. Söz sırasına göre kendilerine söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın özel. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA RECEP ÖZEL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Vakıflar Kanun Tasarısı hakkında AK Parti Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım, hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Vakıf, bir mülkün menfaatlerinin hayri, sosyal ve kültürel hizmetlere tahsis edilmek üzere, özel 
mülkiyetten çıkarılarak kamu mülkiyetine geçirilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Günümüzün gelişmiş ülkelerinde, sosyal devletin yapmak durumunda olduğu pek çok kamu 
hizmetinin ucuza ve kaliteli olarak yerine getirilebilmesi için. Özünde bireylerin yaşadığı topluma 
bir şeyler verme ve kamuya yararlı işler yapma isteği ve heyecanı bulunan kişilerin kurduğu sivil 
toplum kuruluşlanndan etkin olarak faydalanılmaktadır. Bu kuruluşlar içerdikleri birey dinamizmi 
ile üstlendikleri ve görev edindikleri kamusal hizmeti etkin ve verimli olarak yerine getirirken, ay
nı zamanda, demokrasinin kökleşmesine, halkın yönetime katılmasına ve bireylerin yönelimi etki
leme gücünün artmasına neden olmaktadır. 

(*) 1239 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Sivil toplum kuruluşları bu özellikleri nedeniyle bizzat ulus devletlerce desteklenmekte, bu ör
gütlerin çalışmaları için hukuksal altyapılar oluşturulmakta ve bu kuruluşların faaliyetleri kaynak 
aktarılarak desteklenmekledir. 

Devletin sosyal devlet anlayışı gereği yapması gereken, ekonomiden siyasete, bilimsel araştır
malardan teknolojik atılımlara, eğitimden sağlığa kadar pek çok kamu hizmetini üstlenen bu kuru
luşlar, ulusal sınırları aşıp uluslararası boyuta ulaşmış ve hükümetlerin üniformasız askerleri olarak 
uluslararası arenada yerlerini almıştır. NGO. üçüncü sektör, bağımsız sektör, gönüllü kuruluşlar, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet dışı kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları olarak da anılan 
bu oluşumlar İçerisinde, demek ve vakıflar en büyük bölümü oluşturmaktadırlar. 

Vakıf, dinî, medeni ve ilmî amaçlı sosyal hizmet ve hayır kurumudur. Toplumsal bir ortamda 
yaşamanın bazı sorumlulukları vardır, İnsanlık âlemi bu sorumluluklarını çeşitli yöntemlerle yerine 
getirmektedir. Farklı toplumlarda, biraz önce saydığım üzere, farklı İsimlerle ortaya çıkan bu daya
nışma ve yardımlaşma yöntemleri bizim kültürümüzde "vakit" adıyla kendini göstermiştir. 

Cumhuriyet Öncesi -kurulan vakıflar eliyle- devletin dış güvenlik, iç işleri ve adalet hizmetleri 
dışındaki tüm hizmetler vakıflar eliyle yürütülmüş olup, altyapıdan şehirciliğe, çevreden sağlığa, 
eğitimden kültüre, ekonomiden ticarete tüm hizmetler vakıflara konu olmuştur. 

Vakıfta amaçlar farklı olmasına rağmen, vakıf kuran açısından temel hedef yardım etme, hayır
la yâd edilme, arkasında güzel bir iz bırakma, ebediyete kadar adının baki kalmasıdır. İlk bakışta 
çok dağınık alanlara yayılmış birbirinden farklı görünümler sergileyen vakıf hizmetleriyle, insan 
şahsiyetinin, haysiyetinin ve hayatının korunması ve geliştirilmesi, insanların hayatta karşılaşabile
cekleri maddi ve manevi zorlukların giderilmesi, ıstırap ve sefaletin dindirilmesi, hayatın güzelleş
tirilmesi, sosyal hayatın her türlü tehlike ve sarsıntılardan korunması amaçlanmaktadır. 

Kısaca vakıf, genel olarak Osmanlı devletindeki bütün sosyal kurumları içine alan veya bütün 
sosyal kurumların çalıştığı, kullandığı bir hukuki organizasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıf 
müessesesinin bütün sosyal kurumlan kapsaması, kamusal alanın tamamen vakıflara Icrk edilmesi, 
özellikle Batılı sosyal siyasetçilerin 16'ncı Yüzyıl Osmanlı toplumu için "vakıf cenneti" tabirini 
kullanmalarına neden olmuştur. 

Toplumsal bir hizmetin görülmesi aşamasında hizmetten faydalananlar arasında oluşan sosyal 
ilişkilerin devamlılığı sosyal bütünleşmeyi de etkilemiştir. Bu sosyal ilişkiler sadece hizmetten fay
dalananlar arasında değil, aynı zamanda hizmeti dağıtanlar ile hizmetten faydalananlar arasında da 
oluşmakta, bu sayede herhangi bir kamu İhtiyacının giderilmesi ameliyesi toplumda yatay ve dikey 
sosyal ilişkilerin artmasını da sağlamıştır, 

Osmanlı'nın son döneminde merkezîleşme hareketleri, dağınık vaziyet alan vakıfların tek elde 
toplanması, vakıf sektöründe baş gösteren yolsuzlukların ortadan kaldırılması, devlet çalısının Batı 
tarzı merkezî bir anlayışla yeniden organize edilmesi ve vakıf potansiyelinden devletin diğer sek
törlerinde de yararlanılması fikriyle Evkaf Nezareti kurulmuştur. 

Batılılaşma döneminde vakıfların yönetiminin m erk ezîleşt irilmesi sonucu, vakıfların imkânla
rının ve gelirlerinin devletin diğer sektörlerine aktarılması ve sonrasında yapılan hukuki düzenle
melerle. Hazine ile Vakıflar arasında mevcut alacak ve borçların karşılıklı ibra edilmesi, birçok vak
fın bakımı için masraf gerektiren hayrat yapıların Evkaf Hazinesine kalması, bu kurumlara gelir 
sağlamak İçin tahsis edilen taşınmazların azalması, hayrat eserlerin harap olmasına, hayri hizmetle
rin ve vakıf hizmetlerinin durma noktasına gelmesine de neden olmuştur. 

3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Yasa İle de Evkaf Vekâleti kaldırılmış ve bu görevler. Başba
kanlığa bağlı Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 1935 yılında da Vakıflar Kanunu yürür
lüğe girmiştir. Bu tarihler arasında vakıflarla ilgili herhangi bir mevzuat yürürlüğe konulamamış. 
Evkaf Umum Müdürlüğü ve Vakıflar bütçe kanunlarına eklenen maddelerle idare edilmiştir. Bu dö-
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nemde yapılan yasal düzenlemelerle, birçok vakıf taşınmaz ve gelirleri diğer kamu kurum ve kuru
luşlarına aktarılmış, vakıfların ekonomik güçleri azaltılmıştır. 

Vakıfların çeşitleri olarak da: Mazbut, mülhak, cemaat ve yeni vakıf olarak daçeşitlcndirilmck-
tedir. 

Mazbut vakıf 17 Şubat 1926 tarihinden önce kurulmuş ve vak fi yel erin deki amaçlan gerçekleş
tirmek üzere kurulan, ancak, vakfiyesi gereği, yönelecek kişi kalmadığından, lıayri hizmetlerini ger
çekleştirmesi fiilen ve hukuken imkânsız hale geldiğinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
yaşatılan, yönetilen ve temsil edilen vakıflardır. Başlangıçta 200 binin üzerindeyken, günümüzde 
mazbut vakıf sayısı 41.550 adettir. 

Mülhak vakıf ise, 17 Şubat 1926 tarihinden önce kurulmuş ve vakfedenin soyundan gelenler 
tarafından yönetilmesi şart edilen vakıflardır. Günümüzde 300 adet mülhak vakıf bulunmaktadır. 

Cemaat vakfı, cumhuriyet öncesinde gayrimüslim Türk vatandaşlarının oluşturduğu hayır ku
rumlarıdır. 1936 yılında düzenledikleri beyannameler ile Vakıflar Genel Müdürlüğündeki kütüğe 
tescil ve kayıtları yapılmıştır. Böylece, cemaatlere ait bu hayır kurumlan vakıf olarak kabul edilmiş
tir. Cemaatlerin seçtiği yönetim kurulları tarafından yönetilen bu vakıflar 161 adettir. Türk Medeni 
Kanunu'na göre, belli bir cemaati desteklemek amacıyla vakıf kurulması mümkün olmadığından, 
yeni cemaat vakfı kurulması hukuken de mümkün değildir. Yeni vakıf, Türk Medeni Kanunu hü
kümlerine göre, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir gaye özgüle-
meleriyle kurulan vakıflardır, 4.450 adettir. 

Peki, bu yeni Vakıflar Yasası'na niye ihtiyaç duyuldu ve niçin yasalaştırılmaya çalışılıyor? Bu 
bağlamda, şu gerekçeler de sıralanabilir: Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz vakıfların vakfiyelerinde 
ve vakıf senetlerinde yazılı hayır şart ve hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi, top
lumun sosyal yapısının güçlendirilmesi, mimari ve tarihî değere sahip vakıf, abide ve eserlerin mu
hafazası, onarımı ve yaşatılması, vakıflara ait taşınmazların ekonomik bir şekilde işletilmesi ve de
ğerlendirilmesi, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulama göz önünde bulundurularak, mülhak, cema
at ve Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıflarımızın yapılandırılması ve amaçlarına uygun fa
aliyetlerde bulunmalarının temin edilmesi, vakıflarımızın çağdaş yapıya kavuşturulması, toplumda 
saydamlığın oluşturulması, Avrupa Birliği süreci içerisindeki ülkemiz insanının katılımcı, saydam, 
hesap verilebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir vakıf yönetiminin oluşturulması, vakıf 
teşkilatının çağdaş kamu yönetimi anlayışına uygun şekilde yeniden yapılandırılması, vakıf hizmet
lerine ilişkin temel ilke ve esasların belirlenmesi, mazbut, mülhak, cemaat ve Türk Medeni Kanu
nu'na göre kurulan vakıflarımızın dağınık mevzuatının bir araya getirilmesi. Halen 10 ayrı kanun, 
6 tüzük, 6 tebliğ ve 27 yönetmelikle bu hizmetler yürütülmektedir. İşte, tüm bu amaçlarla, İşbu ta
sarı yasalaştırılmaya da çalışılmaktadır. Halen vakıf kurma ve vakıflarda yönetici olmayla ilgili bir
takım kısıtlamalar var iken, demokratik, çağdaş ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan tasarıyla, yö
netici olmak kolaylaştırılmış, olamayacakların kriterleri belirlenmiştir. Türkiye'de yerleşim hakkı
na sahip yabancılara yeni vakıfların yönetim organlarında görev alabilme imkânı sağlanmıştır. Yü
kümlülüklerini yerine getirmeyen yöneticiler, ağır bir müeyyide olan doğrudan görevden alma, ya
ni azil davasıyla karşılaşırken, yapılan düzenlemeyle, önce idarece uyarı, daha sonra ledbir, yani. 
idari para cezası, daha sonra da mahkemece görevden alma şeklinde kademclendirilerek, işlenen fii
lin ağırlığıyla orantılı müeyyide uygulaması sağlanmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan, va
kıflarda üyelik olamayacağına ilişkin hüküm nedeniyle, senetlerinde özel bir hüküm bulunmayan 
vakıflar boşalan organ üyeliklerini tamamlayamayarak dağılmaktayken, boşalan organ üyeliklerinin 
tamamlanması imkânı getirilerek, vakıfların yaşaması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, vakıf yöneticilerinin sorumlulukları, objektif, yoruma ve tereddüde gerek kalmayacak 
şekilde açıkça belirlenmiştir. Yabancıların Türkiye'de vakıf kurucusu olabilmeleri mütekabiliyet 
esasına bağlanmıştır. 
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İçişleri Bakanlığından izin alma zorunluluğu kaldırılarak, vakıflar, izin almaksızın uluslarara
sı faaliyet ve iş birliğinde bulunabilecekler, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilecek, üst kuruluş
lar kurabilecek, yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilecekler, yurt içi ve yurt dışındaki kişi, 
kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdî bağış alabilecek ve bunu yapabileceklerdir. Bu işlemlerini de 
banka üzerinden ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne de bildireceklerdir. İktisadi işletme ve şirket ku
rabilecekler, kurulmuş şirketlere ortak olabileceklerdir. 

Bir başka düzenlemeyle de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan vakıf denetimleri, çağdaş bir 
anlayışla, organlarına, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denelim yaptırabileceklerdir. Gerek görül
düğünde, mevzuata ve amaca uygunluk denetimi Genci Müdürlükçe yapılacaktır. 

Vakıfların temsilinde, bu tasarıyla, modem bir anlayışa sahip olmakta, vakıflar en üst karar or
ganı olan Vakıflar Meclisinin oluşumunda, mazbut vakıfları da temsil eden Genel Müdür ve yar
dımcıları ile 1. Hukuk Müşavirinden oluşan 5 üye, müşterek kararnameyle atanacak 5 üye, yeni va
kıfları icmsilen 3 üye, mülhak ve cemaaf vakıflarını (emsilen I 'er üyeden oluşan toplam 15 kişilik 
bir meclis yapısına kavuşmakta. Her vakıf çeşidi, kendilerini temsil edecek meclis üyelerini kendi
leri seçecektir. Böylece, vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organında temsil edil
miş olacaklardır, bu da bir ilktir. 

Vakıfların mal varlıklarıyla İlgili tasarıda yapılan düzenlemeler ise şöyledir: Asgari mal varlı
ğının idare tarafından belirlenmesi halinde dar amaçlı bir vakıf için dahi sabit büyük bir miktar ku
ruluş mal varlığı istenirken, amacı gerçekleştirmeye yetecek kuruluş mal varlığının belirlenmesi 
mahkemelere bırakılmaktadır. Halen Vakıflar Meclisinden izin almak zorunda olan vakıflar, izin al
maksızın mal edinebilecekler ve bu malların üzerinde tasarrufla bulunabileceklerdir. Vakıflar. Va
kıflar Meclisi ile mahkemeden izin alarak mallarını satarken, başlangıçta özgülenen mallar dışında 
kalan mallarını serbestçe satabilecek ve değiştirebileceklerdir. 

Hayrat taşınmazları haczedİlemeyecek, rehnedilemeyecek ve bu taşınmazlarda kazandırıcı za
man aşımı işlemeyecek. Malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmayacaktır. 

Tapu kayıtları üzerinde vakıf şerhi bulunan taşınmazın kullanıcılarının mülkiyetlerine geçirile
bilmesi için ödenmesi gereken taviz bedelleri, defterdar! ıklarca belirlenen taşınmazın rayiç değeri
nin yüzde 2û"si oranında iken, emlak vergisi değerinin yüzde (O'una indirilerek, özellikle kırsal 
alanda yaşayan ekonomik gücü yetersiz olan vatandaşların düşük bir bedelle kullandıkları taşınmaz
lara sahip olması da sağlanmaktadır. 

Tasarıda, Adalet Komisyonumuzda konulan ek bir fıkrayla da, kurucuların çoğunluğu yabancı 
uyruklu olan vakıfların mal edinmeleri, Tapu Kanunu'nun 35'inci maddesine tabi olacağı belirtil
miştir. 

Vakıf eski eserlerimizin korunması da bir o kadar önemli ve ecdat yadigârına saygının bir ifa
desidir. Bu bağlamda yapılan düzenlemelerle, vakıflara ait eski eserlerin bakım, onarım ve restore 
edilmesi, yaşatılması için kişi ve kuruluşlarca yapılan harcamalar, bağış ve yardımlar ile sponsor
luk harcamaları vergiden istisna olacaktır. 

imar planlan düzenlenirken, vakıf eski eserlerle ilgili kurum görüşünü alma mecburiyeti de ge
tirilmiştir. Yurt dışındaki eski eserlerin ihyası ve vakıf emlak konularıyla ilgili Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı kurulmuştur. Yurtdışında sadece Balkanlardaki 1.500 civarındaki tarihî eserle İlgili hiç
bir işlem yapılamazken, ecdat yadigârı bu eserler onarı labi I ece k, bu eserler için bütçe ayrılabilecektir. 

Ayrıca, Vakıflara ait taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve muhafaza
sı için diğer kamu kurumları görevli kılınmıştır. 

Vakıflarımıza ekonomik açıdan da kolaylıklar sağlanmakta, vakıflara yapılan taşınır ve taşın
maz mal bağışlarından vergi alınmayacak, bununla da vakıflara bağış yapılması teşvik edilmiş ola
caktır. Vakıfların Ödedikleri denetim payları da kaldırılmakta, böylece ekonomik bir katkı sağlan
maktadır. 
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Vakıflara ait taşınmazların, onarım veya inşa bedeli göz önüne alınarak, azami kiralama süresi 
Vakıflar Meclisi kararıyla yirmi dokuz yıldan kırk dokuz yıla çıkarılarak, vakıf taşınmazlarının da
ha rasyonel ve ekonomik değerlendirme imkânı sağlanmaktadır. 

Kamuoyunda çok tartışma konusu yapılan cemaat vakıfları i!e ilgili yapılan düzenlemeler ise, 
cemaat vakıflarının mal edinmeleri ve malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilmeleri hakkı, 
57'nci Hükümet döneminde, yani, DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde, 3 Ağustos 2002 tarih
li ve4771 sayılı Yasa'yla sağlanmıştır. 

Nitekim, bu düzenlemeyle, cemaat vakıfları, 364 adet gayrimenkulu kendi üzerlerine tescil et
tirmişlerdir. Bu Tasarı'y la cemaat vakıfları, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmayan ta
şınmazları diğer vakıf çeşitlerinde yapılan düzenlemeye paralel olmak üzere Vakıflar Meclisi kara
rıyla gelir getirici hale dönüştürebilecek ve aynı cemaate ait başka bir vakfa lahsis edebilecektir. 

Cemaat vakıflarının hayrat ve amaçları Vakıflar Meclisi kararıyla, değişen şartlara göre yeni
den düzenlenebilecek, ihtiyaçlara uygun hale geliri leb ileceklerdir. 

Cemaat vakıflarının 1936 beyannamelerinde kayıtlı olup halen tasarruflarında bulunan namı 
müstear veya namı mevhumlar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlar ile yine, 1936 beyannamesin
den sonra cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edilmiş; bağış
lanmış, fakat, mal edinememe gerekçesiyle halen Hazine veya Genel Müdürlük ya da vasiyet eden 
veya bağışlayanlar adına kayıtlı olan taşınmazları Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on 
sekiz ay içerisinde müracaat edilmesi halinde Vakıflar Meclisinin olumlu kararıyla vakıfları adına 
tescilleri yapılabilecektir. 

Cemaat vakıfları ile ilgili yapılan düzenlemelere Ana Muhalefet Partisi, Lozan Anlaşması'nın 
delindiği ve diğer birtakım gerekçelerle karsı çıkmaktadır. Aslında, bu Tasarı'nın bu düzenlemele
riyle, delinen Lozan Anlaşması yeniden bir ölçüde famir edilmektedir. Şöyle ki: Lozan Anlaşma-
sı'nın 42'nci maddesinin son fıkrasının son cümlesi: "Türkiye'deki vakıflarına, din ve hayır işleri 
kurumlarına her türlü kolaylıklar ve izinler sağlanacak ve Türk hükümeti, yeniden din ve hayır ku
rumları kurulması için bu nitelikteki öteki özel kurumlara sağlanmış gerekli kolaylıklardan hiçbiri
ni esirgeyemeyecektir," hükmü bulunmaktadır, 

1974 yılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla... Gerçi, 1936 beyannamesi bu vakıflar için 
birer vakıfname olarak kabul edilmiş. Burada yer almayan mallar ile bağış kabul etmek, gayrimen
kul satın alma gibi hususlar beyannamede bulunmadığından yapılan işlemler iptal edilmiştir. Ayrı
ca, bu cemaat vakıfları yabancı birer tüzel kişilikmiş gibi kabul edilerek bu Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu kararıyla yabancıların Türkiye'de mal edinmeleri önündeki Tapu Kanunu'nun 35'inci mad
desine göre mal ccl İnemeyeceği hükmüne varmıştır. Tabii ki bu hükmün de ne kadar Lozan'a uy
makta olduğu da tartışılır. Her şeyden önce, bu vakıfların mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı olan gayrimüslimlerdir, yani Türk vatandaşıdırlar. Yapılan bu düzenlemeyle zaten mal edinme
leri imkânı daha önceden sağlanmış olan bu vakıfların geçmişle o veya bu sebepten tescil edileme
miş taşınmazların adlarına tescili imkânı sağlanmaktadır. 

Cemaat vakıflarının mal etftnmeferinm Anayasa'ya aykırı olduğu idoTasıyı'a 4771 sayın V'a-
sa'nın ilgili maddesinin iptali için açılan davada da Anayasa Mahkemesinin 27 Aralık 2002 taıih ve 
2002/146 esas 20O2'yc 201 sayılı Karan'yla yasa önünde eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı 
olanlar için söz konusudur. "2762 sayılı Yasa kapsamındaki cemaat vakıfları ile diğerleri ve Türk 
Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıflar aynı hukuksal durumda bulunmadıklarından bunların 
farktı kurallara bağlı tutulmalarında eşitlik ilkesine aykırılık yoktur ve ayrıca yasalardaki değişik
liklere bağlı olarak mahkeme içtihatlarının da değişmesi doğal bir süreç olup bu durumun yargı ba
ğımsızlığını zedeleyen veya kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı düşen bir yanı bulunmamaktadır" ge
rekçeleriyle mal edinmelerinin Anayasa'ya aykırı olmadığı kararına da varmıştır. 

Sonuç olarak, insanlığın ortak tecrübesine dayanan vakıflar, ülkemizde yaşayan milyonlarca 
insanın Özgür ve müreffeh yaşaması kadar gelecek nesillerin mutluluğu açısından da önemlidir. Sos
yal dengelerin kısmen de olsa vakıflar yoluylû sağlanması, vakıfların, çağdaş, ölçülebilir, dcnetle-
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ncbilir, bürokrasiden uzak bir yapı ve bütçeye sahip olmasıyla mümkündür. İşte, bu tasarının ana 
hedefi ve gayesi de budur. 

Toplam, mazbut, mülhak, cemaat ve yeni vakıf olarak 46.500 civarında vakıf bulunmaktadır. 
bunun sadece 161 adedi cemaat vakfıdır. 

Vakıf bizim kendi medeniyetim İzdir, kültürümüzdür. Dünyada, vakıf medeniyetini götüren biz
leriz. Asıl yapılmak istenen bu düzenlemeler, bu medeniyetimize, kültürümüze sahip çıkmaktır. 

Birtakım tanışmalara, yapılmak istenen bu güzel değişikliklerin kurban edilmeye çalışılması, 
medeniyetimize bir çelişki, kendi medeniyetimiz önüne koyacağımız bir engel olacaktır. 

Tasarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özel. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan. 

Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Vakıflar Kanunu'nun tümü üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, btı Parlamentonun bu dönemde, benim düşünceme göre, muhte
meldir ki görüştüğü en önemli yasa. sonuçları itibarıyla en önemli yasayı görüşüyoruz. Ne acıdır ki, 
bu kadar önemli bir Yasa'da, Meclis sıralarının -üzüntüyle ifade etmek durumundayım- boş oldu
ğunu görüyorum, özellikle İktidar Partisi Grubunun. 

Şimdi, Vakıflar Yasası neden Önemli? Nedir bu vakıflar? Niye vakıflar bu kadar şeyin arasın
da çıkıp geldi? Yani, bizim Vakıflar Kanunu'muz yok mu? Vakıflarla ilgili çok muaccel bir düzen
lemeye mi ihtiyacımız var? 

Arkadaşlar, vakıflar müessesesi bir medeni hukuk müessesesidir ve Medeni Kanun'umuzun 
101 ve devamı maddelerinde mevcuttur. 101 ile 1İ7 maddeleri arasında. İhtiyacı da karşılamaya ye
terlidir. hiçbir eksikliği de yoktur. Yani, bu konuda eksiktir medeni mevzuatımız dersek, kendimize 
bühtan etmiş oluruz, kendimize haksızlık etmiş oluruz. Bu Yasa yeterli. Medeni Yasa'daki düzen
leme yeterli. Şimdi, yetmeyen ne. niye bu apar lopar geldi?! Dikkat ederseniz, Vakıflar Yasası, Mec
lisin olağanüstü toplantıya çağrılmasında, yani Avrupa Birliğinin istediği, ilerleme raporu için İste
diği yasaların çıkarılması İçin çağrıldığında listede var olan bîr yasaydı. Yani, bu çalışmayı -Sayın 
Bakan, biraz sonra, muhtemeldir benim konuşmamdan sonra aksini iddia edecek, ama ne denilirse 
denilsin- Avrupa Birliğine uyum süreciyle ilgili olarak, apar topar, İktidar Partisi getirmek duru
munda kaldı. Getirdi de ne oldu? Sayın AK Parti, AKP Sözcüsünün söylediği noktadaki kadar ben 
iyimser değilim, yani "bir ihtiyacı karşıladı, mükemmel bir şey yaptık..." Bunlar hiç doğru değil. 
Öyle olsaydı, kendi sözünün tersi Komisyon görüşmeleri sırasında ortaya çıkardı. Masamın üzerin
de Komisyon tutanakları vardır. Yasa -elinizde de vardır arkadaşlar Hükümet tasarısı ile Komisyon 
tasarısı arasındaki fark- kırk beşten fazla önergeyle bir miktar derlenip toparlanabildi, bâlâ çok bü
yük mahzurları da içermekte. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; şimdi, vakıflar niye hep Avrupa tarafından bizden 
istenir; niye ikide bir, bir şey olunca vakıflarla ilgili bir şeyler karıştırılır? Şimdi, Avrupa vakfı biz
den çok iyi bildiğinden mi, Avrupa'da vakıf çok olduğundan mı yahut vakıflar bakımından Avrupa 
bizden özgürlükçü olduğundan mı? Bunları bir irdeleyelim islerseniz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi. Medeni Yasa'mız açısından, benimle Türk vatandaşı olan, hangi 
kökenden olursa olsun, azınlık olsun, çoğunluk olsun, yani, İstanbul'daki Vasilaki'nin arasında, va
kıf kurma yönünden, Medeni Yasa'mız açısından hiçbir fark yoktur, tam bir eşitlik söz konusudur, 
tam bir eşitlik söz konusudur. Burada, aksini söylersek, kendi ülkemize kara çalmış oluruz, Özgür-
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leştiriyonız, eş i ti eş (iriyoruz dersek, kendi ülkemize iftira etmiş oluruz; böyle bir şey yok. Medeni 
Yasa açısından, vakıf kurma açısından, azınlıklarımız da, Lozan Barış Antlaşması'nda azınlık ola
rak belirtilen azınlıklarımız da çoğunluklarımız da tam bir eşitlik içerisinde. Azınlıklarımızın bize 
göre bir avantajı var yalnız, bize göre bir avantajı var -birazdan ona değineceğim- çoğunluğa göre 
avantajı var. $imdi. şu o da değerli arkadaşlar: Lozan Barış Anllaşması'nın 37-44 maddeleri arasın
da, dört noktada, azınlıkların eski vakıflarının korunması hüküm altına alınmıştır. Buna uymama gi
bi bîr şeyimiz var mı, Lozan'a? Bu, ülkemizin kuruluş senedi; bu, bizim taahhüdümüz, milletlera
rası bir antlaşma, eyvallah. Dört noktada buna şey yapıyoruz. Dört nokta nedir: Dinsel, sosyal, eği
tim ve hayır amaçlarıyla azınlıkların kurduğu eski kuruluşlarını, vakıf halinde, "vakıf dediği için, 
vakıf haline getirmiş kabul eımişiz, ama, değerli arkadaşlarım, Medeni Yasa'mızdaki vakıflarla il
gili düzenlemelerde, vakıflarla ilgili düzenlemelerde -101'inci maddenin dördüncü fıkrası Medeni 
Yasa'mn- şunu kabul etmişiz: Hiçbir dinî, mezhebi, etnik azınlığı destekleyecek amaçlı vakıf kuru
lamaz demişiz, bunu Anayasa'yla da teyit etmişiz değerli arkadaşlar. Ee, buna rağmen niye bu var, 
onun hukuki temeli nedir söyleyeyim değerli arkadaşlar: Anayasa'mızın 9û'ıncı maddesi, biliyor
sunuz, "usulüne uygun onaylanmış uluslararası antlaşmaların Anayasa'ya aykırılığı ileri sürüle
mez" diyor, Anayasa'nın 90'ıncı maddesinden kaynaklanıyor bu. Lozan Barış Antlaşması da Ana-
yasa'nın 90'ıncı maddesinde ifade edilen usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir antlaşma olduğu 
için, orada yer aldığı için, dört noktada azınlık vakıflarına, biz iç hukukumuzda yer vermek duru
mundayız. Dört nokta, beşinci noktayı getirdiğiniz anda hem Anayasa ihlali yapmış olursunuz hem 
Lozan Barış Antlaşması'nı delmiş olursunuz. Dört noktayı bir daha sayıyorum, bu önemlidir arka
daşlar; Dinî, hayri, sosyal ve eğitimsel. Başka noktada yok, yani azınlık destekleyen vakıf yok. 

Simdi, değerli arkadaşlarım, tabii, benden önce konuşan AKP temsilcisi arkadaşımız bunlarla 
ilgili ansiklopedik ve adedî bilgileri verdi. Onlara girmeyeceğim ama, konuşmamızda yeri geçece
ği İçin iki noktanın aydınlanması gerekiyor: Mazbut vakıf, mülhak vakıf nedir? 

Mazbut vakıf, değerli arkadaşlar. Medeni Kanun'un yürürlüğünden önce var olan ve Medeni 
Kanun'un yüriirlüğüylc birlikte devletçe idare edilen, mazbutaya alınan, yani zapt edilen, devletçe 
İdare edilen vakıflardır. Nedir bunlar? Osmanlı'nın kurduğu vakıfların büyük bir ekseriyeti bu kap
sama girer. 

Birde mülhak vakıf dediğimiz vakıf vardır. Bu da, vakfı kuranların soyu tarafından idare edi
len, ama Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabi olan -Vakıflar Genel Müdürlüğü de Vakıf 
Meclisinin denetimine tabidir- bir vakıftır mülhak vakıf. Bunlara eski vakıf diyoruz. Eski vakıf iki 
çeşittir, üç değil iki çeşittir: Mazbut vakıf, mülhak vakıf. 

Şimdi, Medeni Kanun'la kurulan vakıflara da "yeni vakıflar" diyoruz. Şimdi, azınlık vakıfları 
dediğimiz ya da cemaat vakıfları dediğimiz vakıflar, aslında Atatürk'ün çok titiz bir çalışmayla, İs
viçreli Profesör Hans Lcmann başkanlığındaki Ebulûlâ Mardin'den tutun da bilmem kime kadar, o 
dönem Yargıtayda görev yapan değerli âlimlerin katkısıyla ve dokuz sene çalışarak hazırladığı 2762 
sayılı -şimdi bu Yasa'yla mülga ettiğimiz bir hukuk abidesi, bir hukuk anıtı olan- Yasa'da cemaat 
vakfı diye bir şey yok. Sadece cemaatlerce işletilen vakıflardır onlar. Mülhak vakıftır diyor açıkça, 
mülhak vakıftır, cemaatlerce İşletilen vakıflardır diyor. Tanım bu. 

Şimdi, biz, burada tuttuk bir de cemaat vakıfları diye ayrı tanım koyduk. Yine, mülhak vakıf 
sayılan bir de esnaf vakıfları var; o da mülhak vakıftır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tanımları yerli yerine oturtamadığımız için kafa karışıklığı oldu. Ta
bii. 2762, süreç içerisinde birçok değişiklik gördü. En evvela, her şeyi çok bilen 12 Eylül yönetici
leri döneminde İlk defa hukukumuza cemaat vakıfları lafı sokuldu. Yani, ilk defa, yâni, mülhak va
kıftan kopartılmaya doğru... Şimdi, bütünüyle kopartıldı, ayrt tarif edildi bizim bütün çabalarımıza 
rağmen. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada önemsediğimiz noktalar ne? Ne zaman Avrupa'yla bir iliş
kimiz olsa, bize Önce vakıfları ileri sürerler. Allah aşkına, '"Avrupa'da vakıflar nedir, çok mu iyidir 
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bizden?" diye bir değerlendirme yaparsak, değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğinin mûktescbatı içe
risinde vakıflar diye bir şey yok; birincisi bu. Kopenhag Kriterleri arasında da vakıflar diye bir şey 
yok. Şimdi, olmayan bir şeyi bizden nasıl isterler? Siz verimkâr olursanız isterler. Bunun açık İfa
desi bu. Siz her şeyi verimkâr olursanız onlar istemeye devam ederler. Avrupa Birliğinde bizdeki 
anlamıyla vakfın bulunduğu şu andaki birlik itibarıyla, belki yeni üye olacaklarla çoğalabilir, sade
ce Yunanistan var değerli arkadaşlarım. Yunanistan var. Elimde Yunanistan Vakıflar Yasası'nı tutu
yorum, tercüme edilmiş bir vaziyette. Bu Yasa'yı olduğu gibi geç irdiği m izde, burada oylayıp, bi
zim 2762 sayılı Yasa'mızdan korkunç derecede geridir. Avrupa Birliği bizden kendi müktesebatın-
da olmayan bir şeyi istiyor. Her zaman Avrupa'yla irtibatımızda, bizden vakıflarla İlgili bir şeyler 
talep edilir. Mesela Islahat Fermanı'm istemişler. Islahat Fermanı talep edilmiş. O zaman, bize, Kı
rım Savaşı sırasında Rusya'ya karşı bizi destekleyen, Kırım Harbinde, İngiltere, Fransa ve Avustur
ya, sizi Avrupa'ya alalım demişler. 1856 Paris Konferansı öncesinde, sizi Avrupa'ya alalım demişler. 

1856, arkadaşlar, dikkat buyurun, yüz elli yıl önce, tam yüz elli yıl. Avrupa'ya alalım sizi ama, 
şunları da bir yapıverin demişler. Şunları da biryapıverin dediği şeyler, bugün Vakıflar Kanunu'nda 
dediği şeylerle aynı. Belge burada, elimde, Islahat Fermam, arzu eden arkadaşıma takdim ederim. 
Yüz elli yıldır o iddiadan vazgeçmemişler. 

Geçiyoruz değerli arkadaşlarım, burada, dillere destan bir mücadeleyle, dünyanın görmediği 
bir mücadeleyle, Kuvayımilliycyle, İstiklal Savaşıyla yırttığımız Sevr Barış Antlaşması da elimiz
de. Sevr'in 140'ıncı maddesinden sonraki düzenlemeler azınlıklar ve vakıflarla ilgili. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum: Bizim üzerimize gelinirken va
kıflarla geliniyor, azınlık politikalarının manipülasyonu vakıflarla yapılıyor. 

Dolayısıyla, bu görüşeceğimiz Yasa çok masum bir yasa değil. Yani, hayır hasenat işlerinin ka
pısını açıyoruz, demokratikleştiriyoruz, vay şöyle yapıyoruz. Değil arkadaşlar, bu doğru değil. Bu 
doğru değil. Bu doğru değil. Bunu tekrar ediyorum: Bu doğru değil. Bu şekilde giderseniz "Nasıl 
olsa bizim Hükümetimiz getirdi, bunu da destekleyiverelim" derseniz, bakın, iyi bir şey yapmış ol
mazsınız, kötü bir şey yapmış olursunuz. Tarih önünde bunun sorumluluğu vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Yasa'nın, Hükümetiniz, lemel yasa olarak getirilmesini istedi, o şe
kilde karar verdiniz. Tabii, karara saygılıyız, ama, milletimizin, neyi görüştüğümüzü, neyin ne ol
duğunu anlamasını isterdim doğrusu; Milletvekillerinin de... Neyi görüştüğümüzü, madde madde, 
neyin ne olması gerektiğini anlamak isterdim doğrusu. Ama, bu imkân verilmedi. Simdi, madde 
başlıkları okunacak, geçecek. Böyle vahim... Konuşmamın başında da dedim, 22'nci Dönemde gö
rüştüğümüz en önemli yasa belki ülkemizin geleceği açısından. "Yahu, ne olacak, vakıflar..." diye
mezsiniz. Bu, Türkiye'yi Balkanlaştırma politikasının bir öncülüdür, Türkiye'yi Orta Doğ ulaştırma 
politikasının bir öncülüdür. Bu Yasa'yla, bunu çıkardık diye Avrupa Birliğine falan gireceğiniz yok, 
sakın öyle bir şeyi düşünmeyin. Vahim bir şeyi yapıyoruz. Yapmayın, Allah aşkına yapmayın, bu 
doğru değil. 

Şimdi, bakınız arkadaşlarım, demin dedim ki, herhangi bir azınlık vatandaşımızla benim aram
da, vakıf kurma açısından, hiçbir eksiklik yok, tam bir eşitlik içerisindeyiz. Artı, azınlık olanlar, Lo
zan Barış Antlaşması'nın 37 ve 44'üncü maddelerinden doğan bir haktan dolayı bize göre avantaj
lı durumda. Çünkü, ben, Medeni Kanun'un gereği, bir ırkı, dini, mezhebi, bir etnik özelliği destek
leyecek vakıf kuramam, bunu Kanun'umuz yasaklamış; doğru da yapmış, yanlış da değil doğru da 
yapmış, millî birliği, bütünlüğü sağlamak için. Ama, Lozan'ın istisnaları nedeniyle,,azınlıklar, hem 
benim Medeni Kanun'a göre kurabileceğim tüm vakıf imkânlarına sahiptir hem de eski vakıf 
imkânlarına sahiptir. Ben, ona sahip değilim. 

Şimdi, Avrupa Birliği konuyu nasıl değerlendiriyor, bakınız, bunu, 2005 İlerleme Raporu'ndan 
alıyorum; 

Değerli arkadaşlarım, "Uygulamada, gayrimüslim topluluklar önemli sorunlarla karşılaşmaya 
devam etmektedirler. Bu topluluklar tüzel kişilikten yoksundur, sınırlı mülkiyet hakkına sahiptirler, 
vakıflarının yönetiminde müdahaleyle karşılaşmaktadır." deniliyor, 
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Arkadaşlar, bir: Burada bir temel yanlışı belirtmek durumundayız. Bu topluluklar tüzel kişi ola
mazlar, olmamalıdırlar. Böyle bir şey var im? Azınlıklar, dünyanın neresinde tüzel kişi olmuş, han
gi üniter devlette azınlık tüzel kişi olmuş? Fransa'da tüzel kişi mi? Bakın, Fransa'da benim tespit 
edebildiğim etnik grupları sayayım size: Gallikler, Lİgurikler, İberiklcr. Cimbrikler, Bcljikler, Ziga-
rikler, Normanlar, Bretanyalılar. Korsikalılar, Sajualılar, Provaııslar, Basklar, Aııvergneliler, Pikar-
diyalılar, Arlezyenler. Alzaslılar. Hangisinin tüzel kişiliği var? Ha, dini olarak, Müslüman toplulu
ğun Fransa'da tüzel kişiliği mi var? Bir üniter devlet içerisinde bir başka topluluğun tüzel kişiliği
ni istemek, paralel devletçik kurmak demektir, orayı parçalamak demektir, orada başka bir hesap 
demektir. Bu noktaya dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi, bu isteniyor. 

Bizde bireysel hak ve özgürlük (erse, vakıf kurma açısından bireysel hak ve özgürlükler yönün
den hiçbir farkımız yok. İstenen ne: Topluluk özgürlükleri, kompartımanlar şeklinde toplumun bö
lünmesi, kolektif haklar. 

Arkadaşlar, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı yıllarda insan hakları bugünkü düzeyde 
değildi. İnsan haklan, kolektif haklar biçiminde değerlendiriliyordu o dönemin anlayışı içerisinde. 
Bugün, kolektif hakların insan haklan kapsamında olmadığını, bizzat, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi'nin 11'inci maddesi söylüyor. Hatta, kolektif haklar, bireysel hakların önünde engeldir de. 

Bu itibarla, bizim mevcut yasamız, 2762 sayılı Yasa'mız ve Medeni Yasa'mız, lam bir eşitlik 
sağlıyor. Kendi ülkemize hakaret etmeyelim, kendi ülkemize iftira etmeyelim. Bu Yasa'ya ihliyav 
yoktur. Bu Yasa tehlikeli bir yasadır. Bu Yasa yanlış bir yasadır. Bu, gelmemesi gereken bir yasa
dır. Bireysel hak ve özgürlükler yönünden de, mülkiyet yönünden de, Türkiye, Avrupa'nın hiçbir 
ülkesinden aşağı değildir, kusurlu değildir. 

Zamanım kalmadı galiba. Söyleyeceğim çok şeyler var. 
Ayrıca, Lozan'ın 45 maddesi gereği de, bizim burada yaptığımız düzenlemeleri Yunanistan'ın 

Batı Trakya Türkleri için yapması gerekiyor, 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - 4771 ve 4778 sayılı Yasalarla azınlıklara tanınan hakların 

emsalini Yunanistan yapmamıştır. Hükümetiniz bunu talep etmemiştir. Oysa, bu, tabii -kamuoyun
da hep yanlış söyleniyor- mütekabiliyet değildir, çünkü, azınlıklar bizim yurttaşlarımızdır, Türk 
azınlıkları da Yunanisian'ın yurttaşıdır. Mütekabiliyet konusu değil, ama, paralel hak konusudur. 
4771 ve 4778 sayılı Yasa'yla yapılan değişikliklerin paralel hak olarak Yunanistan'dan talep edil
mesi gerekirdi, bu müzakereyi her kim yürütüyorsa "Bir dakika. Bizden bunu isliyorsunuz, ama, 
Lozan diye bir antlaşma var, bunda karşılıklı yükümlülüğümüz var, siz de o Önce verdiklerimizin 
paralelini bir verin." denilmesi gerekiyordu. 

Değerli arkadaşlarım. Batı Trakya'daki durum nasıldır derseniz, içler acısı. Elimde yasa. 
(Mikrofon ototcraıik. cihaz tarafından kapajjjrM 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, son cümlelerinizi rica edeyim. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Sayın Başkanım, cümlemi tamamlayayım izin verirseniz. 
Batı Trakya'daki Türklerin Medeni Yasaya göre de, Yunanistan Medeni Yasası'na göre de. Ba

lı Trakya Türklerinin vakıf kurabilme olanağı yoktur arkadaşlar. Medeni Yasa'ya göre kurdukları 
vakıf Türklerin -Türkler de değil, onlar "Müslüman azınlık" diyor- "Müslüman Azınlığın Malları
nın İdaresi Yasası"na tabi. Burada, ecdat yadigârı Türk vakıflarının hemen lıcmen tamamına yakını 
Yunan valilerinin atadığı kayyumlar eliyle yürütülüyor. Buradaki Türk vakıfları yağmalanıyor: ne 
mal varlığından haberi var ne ne olduğundan haberi var. Yani, böyle bir şey yok arkadaşlar. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Eraslan, onlar Müslüman azınlık değil. Türk ve Müslüman 
azınlık, öyle söyleyin. 
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ORHAN ERASLAN (Devamla) - Elbette Türk ve Müslüman azınlık. Yani, Batı Trakya Türk
leri diyorum ben dikkat ederseniz, Müslüman azınlık da demiyorum, Batı Trakya Türkleri diyorum. 
Batı Trakya Türklerinin hakları gasbediliyor. Buna karşı, ne yazık ki, şimdiye kadar bir girişimde 
bulunulmamış Hükümet nezdindc, 4771 ve 4778 sayılı Yasalarla tanınan hakların paraleli de isten
memiştir. 

Şimdi, hep vere vere, hep vere vere devam ediyoruz. Arkadaşlar, vakıflarla ilgili söyleyeceği
miz çok şeyler var. Bu, bir madde başlığı. Daha, yabancı vakıflar var, daha söylenecek çok şeyler 
var. Bu yabancı vakıflar değildi istediğimiz; eski vakıflarla ilgili var, yeni vakıflarla ilgili var, teş
kilat yasası var, denetim var. Şimdi, böyle bir yasa getiriyorsunuz. Bu Yasa'yla, azınlık vakıfları da 
dahil, herkes, her vakıf, yabancı yurttaşı, yabancıyı, yönetimine, idaresine alma hakkım veriyorsu
nuz; sınırsız bağış, denetimsiz bağış hakkını veriyorsunuz; yurt içinde, yurt dışında şube açma, tem
sil hakkını veriyorsunuz. Bunun nereye varacağına, lütfen, dikkat edin. Lütfen, arkadaşlar, buna 
olur vermeyin. Sizden bunu bekliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Saym Eraslan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Güler, (Anavatan Partisi sı

ralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; Vakıflar Kanunu üzerinde Anavalan Grubu adrna söz almış bulunuyorum, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Bu Kanun'a geçmeden önce, tabii, son iki gündür yaşanan, doğal felaket olarak adlandırılan, 
aslında Türkiye'mde insan manzaraları dediğimiz, yaklaşık 26 ölünün olduğu ve çok sayıda insanı
mızın kaybolduğu bir ülkemde yaşamanın acısını yaşıyorum. Ölenlere rahmet, mağdur olanlara da 
Hükümetin bir an önce el atmasını istiyoruz. Burası, eğer, sosyal devietsek, sosyal hukuk devlciiy-
sek Hükümet gereğini bir an Önce yapmalı. Bu konuda, başta Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi 
birçok illerimizin yağmurdan dolayı, selden dolayı ciddi anlamda mağduriyetleri söz konusu. Hal
ta, çok övündüğünüz, üç dönem belediyelik yaptığınız İstanbul'da, maalesef, bodrumlar su altında, 
hatta birinci katlara kadar çıkmış. Bu tablodan dolayı da, sizlerden de, gereken. Hükümet olarak, 
bizzat isteğimiz, bu yaraların bir an önce sarılması. 

İkinci ise, biraz önce Sayın Kürşad Yılmaz, Kürşad Bey'i dinledikten sonra gerçekten ürktüm. 
Bir Bakan olarak aczin, bir Bakan olarak sıkıntılarını duydukça sade bir Türk vatandaşı ne yapacak 
onu düşündüm kara kara. Saym Bakan, "bu ülkede ben bir şeylere müdahale etmek istersem, sakın 
ha müdahale etme. başına İşler gelir" korkusu ve kaygısını bizimle paylaştı. Bu, SOS. Arkadaşlar, 
siz iktidar olduğunuzu zannediyorsunuz. Bir Bakanın itirafı. Sıkıntısı varsa Meclisle paylaşsın. 
Meclis ve millet olarak arkasındayız, yanındayız bu mücadelede. Çünkü, Türkiye'nin en büyük sı
kıntısı yolsuzluktur, yoksulluktur. Böyle bir süreç içerisinde Bakanı anlamakta zorluk da çekmedim. 
Çünkü, siz iktidar olduğunuzu zannediyorsunuz, ama, koskoca dört yıl geçti ve yaşanılan bunca 
olumsuzluklara rağmen, yargının Önünde hem savcı oldunuz hem kadı. Btı yüzden, sorgulanmayı 
bırakın, yargılanmayı bırakın, tam tersine, yargının önünde köstek oldunuz. 

Sığındığınız iki unsur var; Biz... 

BAŞKAN - Sayın Güler... 

HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Hemen geçiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen efendim. Hiç ilgisi yok, yani, şimdi... 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Geçiyorum Saym Başkanım, Ben ifade ettim, kanunla ilgili, 

hemen geçiyorum. Çünkü, biraz önce yaşadık, kamuoyunun da bunu bilmesi lazım: 
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Bugün, eğer Vakıflar Kanunu gibi bir hassas kanunu tartışmadan geçirmeyi düşünüyorsanız -
niyetiniz de o- dört bölüm üzerinde, lemel kanun kavramına da sığındınız, işinize her gelen kanunu 
da bu kapsamın içerisine alıyorsunuz. Bugün, özellikle en hassas konularda kanunun (arlısı[madan 
çıkmasını kendinize alışkanlık edindiniz. Biz de diyoruz ki. Vakıflar Kanunu, ciddi anlamda, aslın
da, sağduyuyla ve soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gereken bir kanun. Gayrimüslim vatandaşları
mız bu ülkenin vatandaşıdır, hem de birinci sınıf vatandaşıdır. 

Ben isterim kî, biz Anavatan olarak, daha doğrusu, artık rutin yaşam istiyoruz, pozitif ayırım
cılık islemiyoruz. Bunun normal olarak Medeni Kanunla çözümlenmesinden yanaydık. Artık, dev
letin, tüm toplumlarıyla, artık, mahkemelik olmaktan çok, artık, hukukun üstünlüğü doğrultusunda, 
bir an önce barışık ve halka hizmet aracı olmasını bekliyoruz. Ama, bu konuda, beş yıldır, altığınız 
-maalesef beşinci yıla girdiğimiz bir dönemde- fazla bir somut adım yok; hep kavga, hep kavga... 

Tabii ki, gayrimüslim vatandaşlarımızın, bizim, bu ülkenin vatandaşı olduğunu ve ülkemizde 
yurttaşlık görevini layıkıyla yaptığının bilincindeyiz. Hayat detaylardan ibaret. Arkadaşlar, şeytan 
da detaylardan ibaret. Bu kanunda ciddi anlamda detaylardan kaygı ve korku duyacağımız bir sü
reç yaşanmakta. Toplum bilgilendirilmedi. Toplum, bu konuda ciddi anlamda... Hatta bırakın, siz
lerle bire bir konuştuğumuzda "Ya, biz konuşamıyoruz, lütfen siz şu konulara değinin." diye birer 
öz eleştiri sohbetinde bulunuyorsunuz ve bu Kanuıı'uıı ciddi anlamda detayları konusunda, burada 
değiştirme şansımız var. Verilecek önergelerle bu Kanun'uıı daha yapıcı bir boyutta, toplumda ger
ginliğe değil de tam tersine bir uzlaşıya ihtiyaç olduğu bir dönemde, böyle bîr fırsat ve imkân tanı
nacaktır. Ama. görüyorum ki, sizde böyle bir niyet yok. 

Bugün, bu Kanun'uıı geneli anlamına baktığımızda, her vesilesiyle "din elden gidiyor" diye si
yaset yaptığınız zaman, bugün misyonerlerin önünü açıyorsunuz bu Kanun'la. Türkiye'deki geli
şen, yaşanan bunca olumsuz ve sıkıntılara rağmen, gelir dağılımının bozukluğuna rağmen, siz, mis
yonerlerin Önünü açarak, bugünkü konumda, ülkenin yarınlarının temeline dinamit koyuyorsunuz. 
Bunu göz ardı etmeyin. 

Tabii ki, genci anlamda baktığımızda. Sayın Bakanın, komisyonda, 2'nci madde üzerinde bir 
önergesi oldu, "Bu uygulama, milletlerarası mütekabiliyet ilkesi saklıdır." Arkadaşlar, neyle saklı
dır? Kendimizi aldatmayalım, kendimizi avutmayalım. 

Bu Kanun, önce, Türk vatandaşının sorunlarının çözümü için bir kanundur. Evet, yurt dışında 
yaşayan veya farklı ülkelerde yaşayan yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın sorunu varsa, onu farklı an
lamda irdeleyelim, sahip de çıkalım. Vatandaşlık bilincini en iyi şekilde sahip çıkarak hissettirilir. 
Ama, bu konuda, böyle bir niyetimiz yok. Nihayetinde, yaşanılan onca olumsuzluklara rağmen, so
mut attığınız en ufak bir adım yok, sadece mütekabiliyet kanunu... Allah aşkına kendimizi avut
maktan başka nedir bu, söyler misiniz?! Ha, 5'inci maddeyle ilgili, yabancıların, Türkiye'deki va
kıflara üye olma konusunda... Evet, bu, bir derece anlamlı; ama, 2'nci maddede uygulanan süreç
te, maalesef, gerçekleri yansıtmıyor. Burada, sizlere değil. Türk kamuoyuna sesleniyorum. 

Biz, Vakıflar Kanuııu'nun detaylarına baktığımızda, bir yandan Vakıflar Kanunu bir yandan da 
Vakıflar Teşkilatı Kanunu, ikisi bir arada. Evet, birbirine benzermiş gibi görünen unsurda, genci an
lamda, hukuk dilinde veya hukuk tekniğinde, bunların, birbirlerinden farklı bir şekilde, daha sağlık
lı zeminlerde ele alınmalı. Ama, gördüğümüz kadar, katılımcılıktan yoksun... Teşkilat Kantmu'nda 
en Önemli unsurlardan birisi. Meclisin temsil düzeyinde, atanmasında, bugünkü siyasi irade veya İk
tidar tamamıyla hâkim. 15 tane temsilciler meclisinde 5'in Pi genel müdür. 3'ii genel müdür yar
dımcısı, I tane de müşavir. İkincisi, 5 tane de Başbakanlığın uygun gördüğü bir atama, 3 tanesi es
ki vakıflardan temsilci, 2'si de yeni. Toplam 15. Yani, 10'unu hükümetin temsil ettiği böyle bir ku
rul. Yani, kısaca, aslında, buradaki temsilciler meclisi de bizzat yürütmenin etkisi altında. 

EKREM ERDEM (İstanbul) - Eskisi nasıldı? 

HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Eskisi... Arkadaşlar, eskiye mazeret uydurmayın. Gelin, de
ğiştirelim bunu. Bir şeyler varsa beraber düzeltelim. Yani, eskisi şöyle, dön yıl öncesi böyle... Hep 
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mazeret... Yapmayın! Bu ülkede, sizler, Anayasa'yı değiştirecek çoğunluktasınız, mazeret üretecek 
durumda değilsiniz. Bizler, Meclisle, yasama dönemine katkıda bulunmak amacıyla her türlü katkı
da bulunmaya devam ediyoruz. Ama Meclisi, sık sık, olağanüstü engellemekle suçluyorsunuz. Si
ze sormak isliyorum,geçen hafta perşembe günü Meclisimiz niye toplanmadı? Bu kanun... 

EKREM ERDEM (İstanbul) - Bayramdı. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Doğru, bayram. Bayram esprisi var, sürekli bayram anlayı

şıyla bakıyorsunuz herhalde. Tatili halka çok gördünüz, kendinize bayram. Doğru, sizler de haklı
sınız. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Siz neredeydiniz? 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Bizlerin, Meclisin tüm iradesine saygımız sonsuz. Ama, bu 

Meclisin tüm temel değerleri, tamamıyla, AK Parti İktidarının, günahıyla da sevabıyla da sizlerin
dir hepsi. Bu kanun tekliflerini siz istemeden bizim görüşmemiz mümkün değil. Ha, işinize gelen 
kanunlarda da, hemen sıcak bir şekilde yaklaşım göstermektesiniz. 

İkincisi, baktığımızda, en önemli unsurlardan bir tanesi de, ciddi anlamda denetimden yoksun. 
Yani, vakıflar teşkilatının yapılanmasına baktığımızda denetim mekanizması yoksunu. Böyle bir sü
reç içerisinde, son zamanlarda bir alışkanlık yaptınız, her türlü denetim mekanizmasından kaçmayı 
veya kdıf uydurmayı kendinize referans kabul ettiniz. Vakıflar Meclisinin ve vakıflar teşkilatının şa
yet denetim mekanizmasını yeteri kadar sağlayabilecek... Bİr, denetmen; iki, teftiş kurulu; üç, bu
nun unsurundan bölgesel anlamda kurulan teşkilat, bölge müdürlükleri aracılığıyla da bu süreç de
netlenmek istenmektedir. Ama, yeteri malzemeden, yeteri hareket alanından yoksun olduğunuzdan 
dolayı, Türkiye'deki vakıfların denetimi maalesef eksik kalacaktır. Bunun altını çiziyoruz, 

Tabii. Türkiye'de, aslında, en önemli sorunlarından bir tanesi de. bugün, cemaat vakıflarının 
Türkiye'deki alacakları konusunda,,. Ya. artık e-devlet çağında diye övünüyorsunuz. Sayın Bakan 
burada, şu kamuoyunu net olarak-başta da biz milletvekilleri olarak- lütfen aydınlatın. Konu ne ka
dardır, nereye kadar gidecek ve bu işîn tehlike süreci nereye kadar? Avrupa İnsan Hakları Mahke
mesine kadar gidecek süreç nedir? Ülkenin temeline dinamit mi koymak? Ya da, bir tehlike daha: 
Vatikan benzeri bir yapılanma mı olacak ülkemizde? Burada, bunların altı net olarak aydınlatılmalı. 

Eğer, siz, mülkiyette sınırsız bir mal edinme imkânı tanırsanız, bugün, Soroslann farklı ülke
lerde yaptığını göz ardı etmeyin. Çeşitli uluslararası cemaat vakıflarının etkileşimlerine, ekonomik 
gücüne ve örgütleniş biçimine baktığımızda, Türkiye'deki yapıyla kıyasladığınızda, Türkiye kamu
oyunun genel durumuna baktığımızda, her geçen gün. işte övündüğünüz o yüzde 2Plik yeşil kart 
bağımlısı kitlelerin açlık ve sefaletle olduğu ortam içerisinde size sormak istiyorum; Aç insanın va
tanı, milleti, dini, dili olmaz, hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle bir durum karşısında, bu toplum de
ğerlerini nasıl koruyacaksınız söyler misiniz? Hangi alternatif yapıyla korumayı düşünüyorsunuz? 
Kendi vakıflarınızla mı, yoksa eğitiminizle mi ya da ekonomik özgürlükle mi? 

Alıştık, Ramazan ayını yeni atlattık. İaşeye bağımlı milyonlarca kitleler var, 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ne demek atlattık? 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla)- Evet... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ramazan ayını atlattık, ne demek? 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla)-Ramazan ayı, çok şükür, kazasız belasız atlatıldı. Ama, unut

mayın, o süreç içerisinde, o milyonlarca insanımızın hangi yüzüyle karşı karşıya kaldığımızı da gör
dük. O öğrencilerimiz, o gençlerimiz, o süreç içerisinde... Bağımlı kitlelerden bahsediyoruz. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Camilerde gençler dolu. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ramazan ayı felaket miydi ki atlattınız? 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Ha, söylenecek bir unsur varsa. Meclis kürsüsü burada, ge

lin, gelin... O Kur'an kursları da yetersiz kalacaktır. Bunu net olarak söylüyoruz. 
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Eğer, siz, bu konuların altından kalkacağınızı düşünüyorsanız... Sığındığınız tek bir şey var za
ten: Avrupa Birliği. Sığınacağınız tek bir şey var, liman o, Avrupa Birliği. Evet, İsteyecek sizden. 
Sizlerde -burada birkaç defa tekrarladık- "emredersiniz" demekten başka bir sorumluluk ve siyasal 
duruştan yoksun kaldınız. Bugün, Avrupa Birliğinin çifte standardını, Avrupa Birliğinin ikiyüzlülü
ğünü bırakın, Avrupa Birliğiyle ilişkilerdeki bu kadar sağlıksız ilişkileri, bu kadar pervasızca tesli
miyeti anlamakta da zorluk çekmiyoruz, çünkü, böyle bir niyetiniz ve böyle bir kaygınız da yok. 

Biz diyoruz ki, bu Kanun'da. gayrimüslim vatandaşlarımızın haklan varsa verilsin -çok net 
olarak söylüyoruz- hukukun üstünlüğü çerçevesinde. Ama, kaygılarımızı ve korkularımızı da göz 
ardı etmeyin. Sizin böyle bir niyetiniz olmayabilir. Bu toplumda, ciddi anlamda, ülkenin geleceği
ni kaygıyla ve korkuyla günübirlik yaşamaya alıştırılmış milyonlarca kitlemiz var. Ama, bu ülke
nin, siyasal süreç içerisinde, duruş gösterebilecek siyasi partileri var. Bunlardan biri Anavatan. Biz, 
Anavatan olarak diyoruz ki, yapıcı siyaseti, hukukun üstünlüğünü ve vatandaşlarımın pozitif ayı
rımcılığından çok, artık olağan, rutin bir yaşamın olduğu, her bireyin eşit olduğu bir anlayıştan ya
nayız. Bu doğrultuda, hukuki düzenlemeler ve yasal düzenlemeler yapılırken, kaş yapalım derken 
göz çıkarmayalım diyoruz; bu unsurda, değerlerimizi göz ardı etmeyelim diyoruz. Bu süreci en iyi 
şekilde algılayacak unsurlardan biri, hepimiz burada inisiyatif sahibi olarak bu Kanım'u çıkartırken, 
değişiklik önergelerimiz var, bunları göz ardı etmeyin, 

En önemli unsur, tabii ki, bu Kanun'un geneli olarak baktığımızda, bir boyutu var ki, yabancı
ların Türkiye'de vakıflara temsilci olabilmesi. Bunun altında mütekabiliyet ilkesi konulmuş, bir de
rece korunmuş, ama, asıl unsur, Türkiye'deki vakıfların, başta Türkiye'nin birçok ilinde temsilci
likler veya şubeler, veya yurt dışındaki vakıflara Türkiye'de temsilcilikler açma yetkisinin tanınma
sı. Tabu ki, şu ana kadar, bir derece kontrol edilebilen bu vakıflar, bugünkü genci anlamda akarlar 
dediğimiz maddi güçlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, ciddi anlamda, Türkiye'deki ya
pının nasıl travmaya açık olduğunu hep beraber yaşayacağız. Temennimiz, bizim yanılmamız. Ama, 
hepimiz biliyoruz ki, şu ana kadar hep haklı çıktık, sizler kulaklarınızı tıkamaya devam ettiniz, et
meye de devam ediyorsunuz. 

Bu Kanun, bizden çok sizi rahatsız ediyor, onu da çok iyi biliyoruz. Biz, bu süreç içerisinde, 
Avrupa Birliğiyle entegrasyon döneminin net olarak altını şöyle çiziyoruz: Karşılıklı ülkenin men
faatlerini ve ulusal çıkarlarını koruyabilecek bir çıkar birlikteliği. Ama, görüyoruz ki, Avrupa Bir
liğinin şu ana kadar dayattığı her şeye evet demekten başka hiçbir refleks göstermediniz. Nihaye
tinde, en son, Fransızların yaptığı Ermeni Tasarısı'yla ilgili olayları yaşadık, gördük; çok çabuk 
unuttuk aslında. Hükümet olarak da unuttunuz. En ufak, bir somut adım atmadınız. Sayın Genel 
Başkan, burada, net bir tavır açıklamıştı Grup toplantısında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nın kaç milyar doları -Sayın Bakan açıklasın burada- Fransız Merkez Bankasında yatıyor. Niçin ya
tıyor? 20 milyar doları... Burada, sizlerle paylaşıyorum. Sayın Bakan da, hayır yok desin; varsa, biz 
alıyoruz desin ya da. Siyasal duruş budur, tavır budur arkadaşlar. Eğer, biz, bu süreç içerisinde, Av
rupa Birliğiyle ilgili ilişkilerimizde ilkeli bir duruş göstermediğimiz zaman, Sayın Bakanın ifade et
tiği gibi, vicdan ve pazı işi değildir bu. Bu iş, evet, yürek işidir; bu iş, duruş işidir. Bu yüzden, 
Hükümetten, başta, net tavır bekliyoruz. Ama, şu ana kadar, en ufak, bir somut adım olmadı, olma
yacak da. Yani, kısaca, Avrupa Birliği sürecindeki travmatik ilişki devam edecek. 

Zaman zaman, Avrupa Birliğinin kamuoyunda çeşitli seslendirmeler oluyor. Eğer Avrupa Bir
liği Türkiye'yi reddederse, günah çıkarmış olur diyor. Niyetleri belli aslında. Sizlerin üzerinde, net 
olarak alabilmenin hesabını, her vesileyle almaya devam ediyor. Karşılıklı bir rafa kaldırma, Avru
pa Birliği. Sadece içe dönük, siyasal mesajların olduğu bir Avrupa Birliği süreci. 

Bugünkü Vakıflar Kanumı'nu dayatma olarak unsur göz önünde bulundurduğumuzda, ne siya
sal Kopenhag Kriterlerine uymakta ne de ekonomik kriterlere uymakta. 

Bu Vakıflar Kanunu, tabii ki, daha Medeni Kanun içerisinde ele alınarak çözümlenebilirdi di
ye düşünüyoruz. Ama, buna rağmen, Vakıflar Kanunu'nun Türkiye'nin temci değerlerini de bir ke
nara bırakarak, özellikle ticari artı değerlerini göz önünde bulundurarak, Türkiye'deki akar trafiği
nin, Türkiye'deki sınırsızca mal edinme ve takas söz konusu olduğunda, bu ciddi ekonomik varlık
la beraber, Türkiye'de misyonerlerin Önü tamamıyla açılacaktır. Bu sizi ürkütmüyor mu'.' Yarın, 
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kendi seçim bölgelerinize gideceksiniz, isyan edecekler misyonerler çalışıyor diye. Siz ne diyecek
siniz? Hayır, böyle bir şey yok mu diyeceksiniz? Peki, buna zemin hazırlıyorsunuz, buna kapı ara
lıyorsunuz, ondan sonra "ya. böyle olursa, ben gereğini yaparım..." Geçiniz onu. Eğer, duruş, bu
gün yapılacaksa yapılır, aksi takdirde, yarın ağlamanın hiç de gereği yok. Siz İktidar milletvekille
risiniz, İktidar Grubusunuz, bu yüzden, burada mazeret üretme gibi bir şansınız yok. 

Bugün, bu Vakıflar Kaııunu'nu göz önünde bulundurduğumuzda, Özellikle ekümenlik gibi, 
Türkiye'nin hassas değerleri üzerine. Hükümet ve Meclis olarak, İktidar Grubu olarak ne gibi net 
bir tavır aldınız? Burada, gelin, kamuoyunu aydınlatın. Ekümenlik konusundaki kavram kargaşası 
içerisinde kaybolup gitmeyin. Ama, biliyoruz ki, Vakıflar Kanunu sizleri de rahatsız ediyor. Biz de 
diyoruz ki, bu, ülkemizin tüm değerleri, yaralar kaşınmadan merhem olmaya çalışıyoruz. Bu süre
cin, Türkiye'deki tüm değerleri göz önünde bulundurarak. Vakıflar Kanunu'nda, ülkemizin sorun
larına kısmen de olsa çözüm olmasını istiyoruz. Ama, hepiniz iyi biliyorsunuz ki, özellikle AK Par
ti Grubunun siyasal anlamda yaşadığı bu çelişkiyi, bu kaosu, iç dünyasındaki sıkıntısını aslında çok 
iyi anlıyoruz. Anladığımız unsurda vereceğiniz çok da net bir mesaj yok. Sayın Bakanı dört gözle 
dinleyeceğiz, bu sorularımıza net bir yanıt almak istiyoruz ve bu konuda değişiklik önergeleriyle 
değiştirme şansı varken, bu fırsatın kaçırılmadan, Türkiye'nin, kamuoyunun hassasiyetlerini göz 
önünde bulundurmanızı istiyoruz. Ama, öyle bir niyetiniz de yok. Değişiklik önergeniz var mı yok 
mu bilemiyorum, önümüze geldiğinde bakıp değerlendireceğiz. Bir an... 

AHMET YENİ (Samsun) - Peşin yargılar var. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - İşte, peşin yargı... Niye peşin yargı? 
AHMET YENİ (Samsun) - Ne demek, niyetiniz yok? Var. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Meclisin çalışma derdi... Niyeti belli. 
AHMET YENİ (Samsun) - Niyeti var, yok, ne biliyorsun? 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Yaptığınız çalışma hakkında, bu kanunlar hakkında,,. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Meclis olarak hepimiz biliyoruz ki, günübirlik, haftalık ya da. Meclisin iradesi AK Partinin 

ipoteği altında. Günübirlik, ne verilirse, daha tanışmadan bu kanunları ve kaygılarımızı ve bilgi sa
hibi olmadan, sadece "kabul edenler" ve "etmeyenler" anlayışı doğrultusunda, Grubunuzun vermiş 
olduğu çoğunluk anlayışıyla geçiriyorsunuz. Biz diyoruz ki, bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olma
yalım diyoruz. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Birbuçuk ay öncelerden söyledik bunu görüşeceğimizi. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Evet, birbuçuk ay önce söylediniz ve Avrupa Birliğinin İler

leme raporuna, bir derecede, gerek Rum kesimine limanların kapısının aralanması ve bu konuda da 
vcrdiğiıtir vaatler Oseriaç bu ksnual&n geçitmek için el birliği eçeı-isındc çaba sarf ettiniz, ama tta-
file ki, bir derece Avrupa Birliğinden aldığınız sıcak mesajlarla bu işin kotarılacağını düşünüyorsu
nuz. Biz istiyoruz ki, bu Kanun'un, toplumun tüm sorunlarının kısmen de olsa çözümüne katkıda 
bulunmasını bekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Güler. 
Sayın milletvekilleri, saat 19.50'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.08 

BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13'üncü Birleşiminin Be
şinci Oturumunu açıyorum. 

1239 sıra sayılı Kanun Tasansı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
4.- Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonları Raporları 

(1/1054) (S. Sayısı: 1239) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Tasan'mn tümü üzerindeki gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi, şahısları adına konuşma talepleri var. 
Sayın milletvekilleri, aynı anda konuşma talebinde bulunan arkadaşlarımız var. Önce, Genel 

Kurulda olup olmadıklarına bakacağım, ondan sonra, var olanlar arasından da kura çekeceğim. 
Sayın İnci Özdemir... Yok. 
Sayın Mücahit Daloğlu... 
Sayın Hikmet Özdemir... 
Sayın Ekrem Erdem...Burada, 
Sayın Mustafa Nuri Akbulut... 
Sayın Halil Özyolcu... 
Sayın Recep Özel... 
Sayın Ali Yüksel Kavuştu... 
Sayın Ümmet Kandoğan... 
Sayın Mehmet Eraslan... Yok. 
Kura neticesinde, ilk konuşmacı Sayın Mücahit Daloğlu... Konuşmuyor, 
İkinci konuşmacı, İstanbul Milletvekili Sayın Ekrem Erdem... (AK Parti sıralarından "devam, 

devam" sesleri) 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Konuşmuyorlar. 
BAŞKAN - Evet, devam ama, başka söz isteyenler var. 
Sayın Yaşar Nuri öztürk... Yok. 
Sayın Haluk Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, önemli bir Yasa Tasansı'nın görüşülmesi için Genel Kurul toplantısında

yız. Bu YasaTasarısı'nm önemini. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan, YasaTasarısı'nm 
tümü üzerinde konuşan Sayın Orhan Eraslan, öneminin altını çizerek, düşüncelerimizi Genci Kuru
la iletti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, vakıflarla ilgili düzenleme, şu anda, gerçekten, Türkiye'nin önce
likli olarak ele alması gereken bir konu mudur, değil midir? Bunun önceliği bizim açımızdan tartı
şılmalı. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, gerçekten ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de eski va
kıflar olarak adlandırdığımız, bunlardan bir kısmı mazbut vakıflar, bir kısmı mülhak vakıflar olarak 
adlandırılan mazbut vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetildiğini, mülhak vakıfların da 
mütevelliler veya seçilmiş heyetlerle yönetildiğini biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 13 Haziran 1932 tarihi oldukça önemli, vakıflar konusunda. Bundan ön
ceki vakıfların "eski vakıflar", daha sonrasında yer alan vakıfların da "yeni vakıflar" olarak adlan
dırıldığını biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Medeni Kanun'umuzda, vakıf müessesesi. Medeni Kanun hükümlerine 
göre açıkça karşılığı belirtilerek yer almaktadır ki, bunlar, demin de vurguladığım gibi, "yeni vakıf
lar" olarak adlandırılmaktadır, hem de 2762 sayılı Kanun ile eski vakıflar bu Medeni Kanun'umuz-
da korunmuş olmaktadır. 

2762 sayılı Yasa, nitelik olarak, hukuksal olarak, bu konuda yeterli açıklığı ortaya koyan bir 
hukuk uygulaması olarak hukuk bütünlüğümüz içinde yer almaktadır. Medeni Kanun'dan önce var 
olan vakıflara da "eski vakıf denilmektedir. Bu Karun'da, eski vakıflar da, mazbut ve mülhak va
kıflar olarak, vurguladığım gibi, ikiye ayrılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, kamuoyunda "cemaat vakıfları" olarak da bilinen azınlık vakıfla
rının mülhak vakıflar kapsamında olduğunu biliyoruz. Lozan Barış Anllaşması'nm -ki, sık sık bu
na geri dönerek atıfta bulunuyoruz- 37 ve 44'Dncü maddelerinde azınlıkların dinî, hayri, sosyal ve 
eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakıf kurulması zaten hükme bağlanmış bulunmaktadır. O dö
nem ülkemizde var olan gayrimüslim azınlıkların dinî, hayri, sosyal ve eğitsel tesisleri vakıf haline 
getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1936 Beyannamesi olarak geçen, gayrimüslim cemaatlere hangi vakfa, 
hangi mallara vakfedildiğini bildirme hakkı tanınmış bulunmaktadır. 

Şimdi, Lozan Antlaşması'na niye atıf yapıyoruz: Lozan Antlaşması'nın, burada, kenarından 
köşesinden tartışılmaya açılmasının hukuksal altyapısını, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bir 
altın tepsi içerisinde muhataplarımıza sunmuş oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, eylül ayında -bunu, özel Eğitim Kurumlarıyla ilgili Kanun Tasa
rısı burada görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşlarımız dile getir
diler- Batı Trakya Türk ve Müslüman azınlığının, İstanbul'da düzenlediği 5'inci kurultayında Sayın 
Başbakan bir konuşma yaptı. Orada, ben de. Sayın Başbakandan önce bir konuşma yapmıştım ve 
Sayın Başbakan Batı Trakya Türk ve Müslüman azınlığının şu anda Yunanistan'da -ki, Yunanistan'ı 
isterseniz parantez içinde biraz daha belirtelim, tanımlayalım, yirmi dört yıldır, yirmi beş yıldır Av
rupa Birliği üyesi olan bir ülke ve Avrupa Birliği hukukunun bağladığı bir ülke, Yunan iç hukuku
nun yanında. Avrupa Birliği hukukunun doğrudan geçerli olduğu bir ülke- oradaki 160 bin soyda
şımıza, Türk ve Müslüman azınlığa dönük, şu anda, bizim cemaat vakıfları olarak tanımladığımız, 
yabancılara vakıf kurma hakkı dahil, bu vakıfların şirket kurma, yurt içinde, yurt dışında temsilci
lik açma, ticaret yapabilme hakkı dahil, bütün hakları Türkiye verirken; "efendim Lozan ile ne ilgi
si var bunun, bunu illa getirip götürüp Lozan'a bağlıyorsunuz" gibi birtakım eleştiriler aklınızdan 
geçebilir. Ama, şunu çok açıklıkla paylaşmak zorundayız: Oradaki 160 bin soydaşımıza, Türk ve 
Müslüman azınlık. Yunan vatandaşı olan Türk ve Müslüman azınlığa benzer konularda ne gibi hak
lar tanınıyor Yunan iç hukukunda ve Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde, dönüp ona bakmakta yarar 
var. Sayın Eraslan buna konuşmasının son bölümünde değindi. Çok acı bir gerçekle karşılaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakın bugün, bu hafta başından beri vakıflarla ilgili karnin tasarısı görü
şüleceği için Batı Trakya demeklerinde görev yapan, orada sorumluluk almış değişik konumdaki ar
kadaşlarımız sürekli arayarak. Sayın Başbakanın İstanbul'da 5'inci Bafı Trakya Türk ve Müslüman 
azınlığının kurultayında yaptığı konuşmanın bu kürsüden hatırlatı İmasını istiyorlar. 
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Sayın İnci özdcmir Hanım karşımda, gülümseyerek herhalde tasdik ediyorlar. Sayın Başbaka
nın konuşmalarının, Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından, Sayın Başbakan Yardımcısı tarafından, 
ben... Birazdan soru-cevap kısmında belki kendisine yöneltilir veya şahıs konuşmalarından sonra 
Hükümet adına Sayın Başbakan Yardımcısı bu konuda bir açıklama getirebilir. Acaba, bu Hüküme
tin Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından o tarihte verilen, o konuşma çerçevesinde 
verilen "Eveı Kostas, müıekabiliyet ararım." sözünün, bu Yasa Tasurısı'nda karşılığını görmek isti
yorlar. 

Değerli arkadaşlarım. Sayın Başbakanın taleplerinin, biz, gerçeğe dönmesini istiyoruz. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Gerçek zaten, bakın. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Yok efendim, karşılığı yok. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Var, var, iyi okumamışsın. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Çelik, isterseniz, sizinle gelin gidelim, bir Batı Trakya'ya 
gidelim. Gelin gidelim... Gelin gidelim... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Görmek için Batı Trakya'ya mı gitmek gerekiyor?! 

HALUK KOÇ (Devamla) - Ünal Bey, siz hiç karışmayın, siz dinleyin islerseniz; ben. Sayın 
Çelik'le konuşuyorum. Şimdi, siz grup başkan vekili olun, sizle de muhatap olup konuşuruz. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Allah Allah!.. 

HALUK KOÇ (Devamla) - Sayın Çelik, sizinle İsterseniz gelin bir Batı Trakya'ya gidelim. 
Batı Trakya'da, orada. "Türk'üm ve Müslüman'ım" diyen insanlara, bırakın eski mütevelli İlkleri, 
Osmanlı'dan kalan eski ecdaı yadigârı vakıfların üzerinde hak iddia etmeyi, şu anda vakıf kurabil
me konusunda bir Yunan vatandaşı olarak benim hiç kendimden ayırmadığım, bu ülkede üreten, bu 
ülkede paylaşan, bu ülkede tasada ve kıvançta benimle beraber olan gayrimüslim Türk yurttaşları
nın elde ettiği hakların hangi birisi var onlara bir bakalım. 

Bunu söylerken, ben, Türkiye'deki gayrimüslim yurttaşlarımıza herhangi bir rehin alma gibi, 
onların haklarını kısıtlayıcı bir uygulama gibi bir yol, yöntem önermiyorum, yanlış anlaşılmasın. 
Ama, insan hakları, demokrasi, özgürlükler... Bunlar, sihirli kelimeler değerli milletvekilleri. Bun
lar, hiç kimsenin itiraz etmediği, hele de bugünün hukuk sİsiemİ içerisinde kişisel temelde insan 
hakları, özgürlükler, demokratik haklar dediğiniz zaman, hiç kimsenin itiraz etmediği makyajlı söz
ler bunlar, yaldızlı sözler. Bunların arkasına hangi talepler saklanıyor, hangi talepler gizleniyor? Bu 
deyimlerin arkasında ne gibi siyasi hesaplar, projeler getirilmek isleniyor? Bunları tartışmak istedi
ğiniz zaman siyasi tutuculukla suçlanıyorsunuz, siyasi statükoculukla suçlanıyorsunuz. Bizim söy
lemek istediğimiz bu. 

Burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok sık dile getirilen bir söz: "Biz, Avrupa Birliği uyum paketleri içeri
sinde yer alan yasa tasarılarını, Avrupa Birliği bizden bunları, ilerleme raporlarında Türkiye lehin
de yorumlar yapmak için veya zirve toplantılarından sonra yayınlanan bildirgelerde Türkiye lehine 
paragraflar oluşturmak için çıkartmıyoruz, kendi insanımız, kendi milletimiz bunu hak ettiği için çı
kartıyoruz." söylemleri var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALUK KOÇ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, insan hakları, demokrasi, özgürlükler, bun

lar Türkiye'de sağlansın, ama, Batı Trakya'daki 160 bine yakın, 60 bin haymatlozu da katalım, va
tansızı da katalım, yurtsuzu da kalalım, 200 bine yakın, bütün dünyanın dört bir köşesine. Yunan 
baskısından yılarak göçmüş, orada yurtlarını, ailelerini bırakmış 60 bin soydaşımızı da katarsak 200 
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bin-210 bin insanımız adına da bunları Yunanistan'dan, Sayın Başbakanın sözleri üzerine, talep ci
me hakkını kullanmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bakın. Özel eğitim kurumlarıyla ilgili -Sayın Başkan, bir dakika daha ri
ca edeceğim- özel eğitim kurumlan görüşülürken, burada. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan, 
aynı emik ve dinî kökene bağlı olanların da Türkiye'deki azınlık okullarından faydalanması yolun
da bir önerge getirilmişti. Buna karşı çıkmıştık, sizin de duyarlılığınızla bu geri çekilmişti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALUK KOÇ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Önemli olduğu için hatırlatmak isliyorum. 
BA$KAN - Lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Bunlar, temel yasa görüşüyoruz zaten. Tümü üzerinde, hiç olmazsa, geçmişte yaptığımız ve 
birlikte düzeltme şansını elde ettiğimiz bazı konulan da tekrar gündeme getirmekte fayda var. 

Değerli arkadaşlarım, açıklama yapıldı, dendi ki: "Ermeni Patriği Sayın Mutafyan bu talepte 
bulundu." Bazı köşe yazarları da bunu dile getirdiler ve 30 bin, Türkiye'de, şu anda yaşamını sür
dürmekte olan kaçak işçi statüsündeki Ermeni'nin çocuklarının bu okullarda, temel bir insanlık hak
kı olarak eğitim görmesine dönük bir talep olarak dile getirildi. Değerli arkadaşlarım, bunun arka
sındaki olay, Sayın Mutafyan'ın insani talebinin dışında birtakım noktalara gidiyor. 

Bakın, Fener Rum Patriği ve bağlı olan kişiler, 2003 yılında Millî Eğitim Bakanına... Zaman 
gazetesinin ilgili kupürlerini sonra buldum, o tarihte tartışamadım. Ruhban Okulunun lise kısmı -
ki, kapatılma sebebi Öğrenci azlığındandır- eğer, bu madde bu şekilde yasalaşsaydı, sizin duyarlılı
ğınızdan da, bir grup arkadaşımın duyarlılığından da kaçsaydı, geri cekilmeseydi ne olacaktı biliyor 
musunuz: Rum diasporasına açık bir davet olacaktı ve bütün dünyadaki Rum diasporasının büyük 
maddi ve manevi desteği altındaki öğrencilerin buraya taşınmasıyla Ruhban Okulunun lise kısmı 
açılacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, mütekabiliyet diyoruz, bunun eğitimle ilgili kısmı var, ama çok acı bir 
tarihî gerçeği de sizlerle paylaşmak istiyorum: Mavri Mira Cemiyeti Ruhban Okulunun içinden çık
mıştır ve Türkiye'de Ulusal Kurtuluş Savaşı verilirken işgal edilen her Batı Anadolu kasabasında, 
nereye, ne şekilde Yunan Bayrağı asılacak, nerede, ne şekilde, ne Türk katledilecek, bunların hep
sinin hesabı, oradan yetişenler tarafından bu milletin tarihinde uygulanmıştır, yerini almıştır, 

BAŞKAN - Sayın Koç, lütfen tamamlayın konuşmanızı, 

HALUK KOÇ (Devamla) - Yakın siyasi tarihi unutarak, önümüze ufuklar açarak, insan hak
lan, demokrasi, özgürlük yaldızlı kelimelerine birtakım şeyleri sığdırarak, Türkiye'nin geleceğini 
ipotek altına almayalım değerli arkadaşlarım. 

Ben, tekrar duyarlılığınızı rica ediyorum, özel eğitim kurumlarındaki gibi ve bir kere daha ifa
de ediyorum: Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan hiçbir gayrimüslim yurttaşımı töhmet altında bıra
kacak bir açıklama yapmamaya özen gösteriyorum. Onlar bizim kardeşi m İzdir, Benimle beraber 
üreten, benimle beraber aynı tasayı, kıvancı paylaşan insanlarla yurttaş olmaktan, bir arada bulun
maktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Ama, dünyanın neresinde, bir, bu kökenden gelen in
sanların sıkıntısı varsa bunların çözümü için de, mutlaka, bu konular görüşülürken mütekabiliyet 
unsurlarının dikkate alınmasını dikkatlerinize sunuyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Koç. 
Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin açıklamalar

da bulunacaklar. 

Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALI ŞAHİN (İstanbul) - Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekle olduğumuz Vakıflar Yasa Tasarısı'nın niçin hazırlandığını ve huzurunuza hangi 
amaçla getirildiğini, konuşmamın başında, birkaç cümleyle sizlere ifade etmek istiyorum. 

Göreve gelir gelmez, birkaç ay sonra, Vakıflar Genci Müdürümüz ve İlgili personeliyle bir ara
ya gelerek "Acaba önemli bir sivil toplum alanı olan vakıflar konusunda Türkiye'de ne gibi sorun
lar var, bunların çözümüyle ilgili vakıflarımız hangi beklentiler içerisindedir, bu alanda yapılması 
gereken ne gibi değişikliklere ihtiyaç vardır, hangi adımların atılması gerekir?" bu soruların ceva
bını oluşturmak üzere, 2003 yılının Mayıs ayında bîr vakıf sempozyumu düzenlemeye karar verdik. 
Bu. ulusal düzeyde bir vakıf sempozyumuydu. Türkiye'de belli başlı vakıfların ilgilileri bu sempoz
yuma katıldılar, uzmanlar görüşlerini ifade eltiler. Ancak, bunu da yeterli görmedik. 2003 yılının 
Aralık ayında, bir de uluslararası seviyede vakıf sempozyumu yapmaya karar verdik. Bu sempoz
yumu da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültcsiyle birlikte organize ettik. Ankara Hukuk Fakültesi
nin medeni hukuk kürsüsünden değerli hocalarımızın da katkılarıyla, Ankara'da -şu kitapçıkla top
ladığımız görüşlerin ifade edildiği- son derece ciddi, yurt dışından da bu alanda uzman olarak bil
diğimiz kişilerin katıldığı bîr sempozyum düzenledik. Burada, çok değerli fikirler ortaya kondu, bu 
alanla ilgili yaşanan sorunlar dile getirildi, yeni vakıflar, mülhak vakıflar, mazbut vakıflar ve cema
at vakıflarıyla ilgili yaşanan sorunlar dile getirildi ve bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiğiyle il
gili fikirler ve öneriler ortaya kondu. Bunlar, bu kitapçıkta yazılıdır. Sonra, arkadaşlarımızla birlik
te, bütün bunları değerlendirerek, bir karara vardık. Yeni bir Vakıflar Yasa Tasarısı hazırlamanın bu 
sorunları kökten çözmede daha mantıklı bir yol olacağı görüşü ağır bastı; çünkü, değerli arkadaşla
rım, vakıf mevzuatı alanında, hâlâ, şu anda, on tane ayrı kanun, altı tüzük, altı tebliğ, yirmi yedi yö
netmelik var. 

Biraz önce, sevgili dostum Sayın Eraslan, konuşmaları esnasında "Bizim Vakıflar Kanunu di
ye yeni bir kanuna ihtiyacımız yok, Medeni Kanun'un vakıflarla ilgili bölümü kâfidir. Niye böyle 
bir tasarıyla Parlamentonun Önüne gelindi anlayamadım." dediler, yanlış anlamadıysam. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yanlış anlamışsınız. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

"Medeni Kanun'umuzda ihtiyacı karşılamaya yetecek hükümler vardır, bu düzenlemeler vakıf mev
zuunda yeterlidir." Aynen, konuşmanızdan aldım Orhan Bey, böyle ifade ettiniz. 

Şimdi, tabii, şu anda, yeni bir kanun çıkarmadık. Medeni Kanun var. 1935 yılında çıkarılmış 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu var. Medeni Kanun da var ama. Yine. 1956 yılında çıkarılmış 6760 sa
yılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun var. Yine, 1984 yılında kabul 
edilmiş 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname var. Tabii, vaktinizi almamak için diğer kanunları 
saymıyorum. 

Bütün bu mevzuat, vakıflar alanında bir mevzuat dağınıklığını gündeme getiriyordu. Bunları 
bir araya toplayalım, yani vakıflar alanında bir müracaatta bulunmak, bir konuyu araştırmak isteyen 
kişi, bir tek kanuna bakarak, bu alanla ilgili aradığının cevabım bulabilsin düşüncesiyle, yeni, tek 
bir vakıflar kanunu hazırlamaya karar verdik. İşte hazırlamış olduğumuz ve huzurunuzda şu anda 
görüşülmekte olan Vakıflar Kanunu Tasarısı böyle bir niyetin, böyle bir çalışmanın sonucunda hu
zurunuza gelmiştir. 

Ayrıca, demin de ifade etmiştim, sempozyumda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileriyle il
gili de, tabii ki bu Tasan'da çözümler ortaya koymamız, bu sorunları mümkün olduğunca çözme
miz gerekiyordu. Biraz sonra "neler içeriyor bu Tasarı" sorusuna cevap verirken, bunların ne oldu
ğunu da sizlerle paylaşacağım. 

Şunu da ifade edeyim: "Efendim, bunu Avrupa Birliği istediği için Hükümet hazırladı ve önü
nüze getirdi..." Evet, Avrupa Birliği ile ilgili yönü de var. Nasıl yönü var? Çünkü, Avrupa Birliği 
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müktesebatında mülkiyet hakkıyla ilgili, müktescbatın Türkiye'ye taşınması keyfiyeti var. Özellik
le cemaat vakıflarının Türkiye'de mülk edinmeleriyle İlgili birtakım sorunlar yaşandı. Hâlâ bu so
runlar yaşanmaya devam ediliyor. Bizim Hükümetimizden önce, 2002 yılında, Vakıflar Kanunu'na 
eklenen geçici maddelerle, ek maddelerle, o zamana kadar, özellikle 1974 yılından beri mülk edi
nemeyen cemaat vakıflarının mülk edinme hakkı 57'ııci Hükümet döneminde, yine Avrupa Birli
ğiyle ilgili uyum bağlamında eklenen o maddelerle cemaat vakıflarına... 

MEHMET KÜÇÜKAŞ1K (Bursa)-4771,,. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -Ta

bii... Çok teşekkür ederim. 
işte, 4778 Sayılı Yasa'yla, cemaat vakıfları vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın Vakıflar 

Genel Müdürlüğünün izniyle dinî, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki İhtiyaçlarını 
karşılamak üzere taşınmaz ma) edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler. 

Daha sonra 4771 var. İşte, 4778"i biraz önce okudum. Yani, cemaat vakıflarının mülk edinme
leriyle ilgili yaşanan sorun, 2002 yılında 3 Ağustos tarihinde çıkan bir yasal düzenlemeyle gideril
meye çalışıldı. 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Aynı hassasiyeti Batı Trakya Türkleri için de gösteriyor mu
sunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALÎ ŞAHİN (Devamla) - Bir 
şey söyleyecekseniz söz alırsınız Değerli Dostum, gelirsiniz burada konuşursunuz. 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Söyleyeceğiz... Söyleyeceğiz... 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla ) -

Yanİ, karşılıklı konuşmamız İç Tüzük'e göre mümkün değil. Ben sizinle çok severek konuşurum... 
MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Söyleyeceğiz de, onu da belinin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Ama, tabii, şu an kürsüde Sayın Başkan tarafından söz hakkı bana verilmiş olduğu için, izin verir
seniz, ben bunu kürsüden kullanayım. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - O hassasiyeti gösterirseniz memnun oluruz. Bunu da söy
lerseniz memnun oluruz. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Katılmadığınız görüşlerim olursa, söz alırsınız, çıkarsınız, ben de memnuniyetle dinlerim. Eğer 
yanlış bir şeyi ifade etmissenı, siz doğrusunu söylerseniz size de katılırım. O nedenle, sabırla beni 
dinleme nezaketini gösterirseniz ondan mutluluk duyarım. 

Şimdi, Avrupa Birliğiyle ilgisini anlatmaya çalışıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, şöyle bir değerlendirme yapmam, sanıyorum, hem sizlere hatırlatma ba

kımından hem de televizyon başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı bilgilendirme bakımından ya
rarlı olacaktır: 

Osmanlı'da gayrimüslim cemaatin kurmuş olduğu vakıflar yoktu, hayır kurumları şeklinde Ör
gütlenmişlerdi. Cumhuriyetle birlikte, bu alanda yeni bir düzenleme yapılmaya ihtiyaç duyuldu. 
1935 yılında Vakıflar Kanunu hazırlanırken, bu cemaatlere, hayır kurumu şeklinde Örgütlenmiş oları 
bu cemaatlere beyanname vermeleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne, bu beyannamelerinin vakıf sene
di yerine geçeceği ve bundan sonra da kendilerinin vakıf statüsüne kavuşacakları ifade edildi. On
larda beyanname verdiler ve böylece bu beyannameleri vakfiye yerine geçerek vakıf statüsü kazan
dılar. 

1974 yılında verilen Yargıtay Genel Kurulu kararına kadar, bu cemaat vakıfları Türkiye'de 
mülk edinebildiler, kendilerine bağış yoluyla verilen gayrimenkulleri mülk olarak edinme hakkına 
sahip oldular; ancak Yargıtay Genel Kurulu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sa
yın Başkanım, benim sürem 20 dakika değil mi efendim? (CHP sıralarından "10 dakika" sesi) 
20 dakikadır efendim, lütfen... Evet, daha zamanım var, daha zamanım var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Pardon, bir dakika. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Alışkanlık! 
BAŞKAN - Biraz cimriyiz, evet. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Evet, çok teşekkür ederim. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kararında dedi ki: "Bunların beyannamelerinde, vakfiyede ol

duğu gibi mülk edinmcleriyle ilgili hüküm yok. Bunlar daha sonra mülk edindiler ama, bu cemaat 
vakıfları astında mülk edinemezler. Dolayısıyla, 511 ana kadar edinmiş oldukları mülklerin iadesi ge
rekir." 

İşte, bundan sonra, cemaat vakıflarının üstüne bağış yoluyla veya satın alma yoluyla, her ne su
retle olursa olsun geçmiş olan bu gayri men küller cemaat vakıfları üzerinden terkin edildi, iptal edil
di. Bir kısmı hazineye geçti, bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti, hatta satılarak üçüncü şa
hıslara geçen gayri menkul I er oldu. 

İşte, 2002 yılında, 57'nci Hükümet döneminde Vakıflar Kanunu'na eklenen o demin okudu
ğum maddeyle, cemaat vakıfları yeniden mülk edinmeye başladılar. Ancak, değerli arkadaşlar, ha
zineye geçmiş olanları alma imkânına sahip olamadılar. Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmiş olan
ları alma hakkına sahip olamadılar. Bu sorun devam etti ve kuşkusuz ki, Avrupa insan Hakları Mah
kemesinin Önüne kadar bu gitti. 

Şimdi, burada, bir insan olarak, çağdaş bir insan olarak konuşacak olursak, herkesin temel hak 
ve özgürlüklere sahip bireyler olarak yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle konuşacak olursak, 
hangi dine mensup olursa olsun, eğer bir kişinin veya bir tüzel kişinin, bir vakfın bir gayrimenkulu 
şu veya bu nedenle elinden alınmışsa, onu İade etmek medeni olmanın bir gereğidir. (AK Parti sı
ralarından alkışlar) 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yalnız, onlar birey hakkı değil Sayın Bakan. Birey hakkı de
ğil, karıştırıyorsun. 

Bir taraftan "azınlık hakkı" diyorsun, bir taraftan "birey hakkı," Birey hakkından bahsetmiyoruz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Ben, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların bu konuda benden farklı düşündükleri kanaatinde deği
lim. Biraz önce, Sayın Haluk Koç da "Bu gayrimüslim vatandaşlar bizim de vatandaşlarımızdır. On
ların hakkını, hukukunu korumak bizim de görevimizdir," dedi. Aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. 

İşte, bu Yasa Tasarısı bu konuda da ileri bir adım atıyor 2002'ye nispetle. Orada birtakım mülk 
edinme hakkına sahip oldular. Şimdi, geçmişte kendilerinin olan, ama. 1974 yılındaki Yargıtay ka
rarıyla ellerinden alınan gayrimenkullerin bir kısmına daha kavuşma İmkânına sahip oluyorlar. 

Avrupa Birliği, bu konuda yaşanan sorunların çözümünü istiyor. Aslında, Avrupa Birliği bunu 
bizden istemeden biz yapmalıyız. Biz, aslında, böyle bir gelenekten geliyoruz, böyle bir kültürden 
geliyoruz. Başkalarının hak ve hukukuna riayet etmenin bizim asli görevimiz olduğu bilinciyle ha
reket eden bir medeniyet anlayışına sahibiz. Bunu bizim yapmamız gerekirdi. Ama, biz, hemen ifa
de ettiğim gibi, 2003 yılında yapmış olduğumuz sempozyumlarda, ortaya çıkan bu sorunu çözmek 
için, daha Avrupa Birliği önümüze bu konuyu getirmeden, biz, o zaman Vakıflar Genel Müdürlüğü 
olarak karar vermiştik bunları çözelim diye. Dolayısıyla, biz, bu düzenlemeleri de kendiliğimizden, 
bunun doğru olduğuna İnandığımız için bu Yasa metnine koyduk. 
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O bakımdan, bu Tasarı Türkiye'nin ihtiyaçları için hazırlanmıştır. Yeni vakıflarımızın ihtiyaç
ları için hazırlanmıştır, gayrimüslim Türk vatandaşlannın mensubu bulunduğu cemaat vakıflarmııı 
demin İfade etliğim sorunlarını çözmek için hazırlanmıştır. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu tasarı ne getiriyor? Çünkü, zamanını süratle ilerliyor. 
Bîr defa, biz bu Tasarı'y la, vakıf kurmayı kolaylaş t iriyoruz değerli arkadaşlarım. Faaliyet alan

larını genişletiyoruz. Bakın, ben göreve geldiğimde sormuştum arkadaşlarımıza: Medeni Kanuna 
göre kurulmuş, yeni vakıf dediğimiz vakıf sayımız ne kadardır? Cevap: "4.584" Şimdi sordum, 
4.452. 132 azalma var arkadaşlar. Nüfusumuz? Nüfusumuz azalmıyor, artıyor. İnsanların, varlığı 
olan insanların vakıf yoluyla, vakıf kurarak, kendi mal varlıklarını... 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Demek ki, insanları yoksul taşınmışsınız. Vakıf, varlıktan 
kaynaklanır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
İzah edeceğim, nereden kaynaklandığını izah edeceğim, sabırlı olun, 

...kendi mal varlığından bir bölümünü veya tamamını, diğer insanlar istifade etsinler diye, bir 
amaca tahsis etmek, bizim kültürümüzün bir gereğidir. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin. Tür
kiye'nin neresine giderseniz gidin, vakıf yoluyla kurulmuş yüzlerce, binlerce eser göreceksiniz. On
lar, kendileri için değil, mütevellilerin kendileri için değil, başkaları içindir; başkaları yararlansın, 
ben de buradan manen istifade edeyim düşüncesiyle yapılmıştır. Dolayısıyla, bizim, bu vakıf gele
neğini, vakıf anlayışını devam ettirmemiz lazım. Vakıf kurmak isteyen insanlara, vakıf kuran insan
lara, "Yahu, nereden de kurdum bu vakfı? Anamdan emdiğim sütü burnumdan getirttiler!" dedirt
memek mecburiyetindeyiz. Biz bunu teşvik etmeliyiz. İşte. bu Vakıflar Yasa Tasarısı hazırlanırken, 
bu alanda, vakıf kurmak isteyen vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar kolaylık gelirine anlayı
şıyla hazırlanmıştır. 

Peki, niye 132 tane azaldı? Biliyorsunuz, biz göreve geldiğimizde, bir yasa tasarısını Meclise 
sevk ettik ve hep birlikte de yasalaştırdık. O da, kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki "kamu 
vakfı" dediğimiz vakıfların faaliyetleriyle ilgili bir düzenlemeydi. Dedik ki, kamu kurum ve kuru
luşları bünyesindeki vakıflar kamu imkânlarını kullanmasınlar. Tabii, bu yasa yürürlüğe girdi ve ba
zıları kamu imkânlarını kullanamayınca hayatta kalamayacaklarını anladıkları için kendi kendileri
ni feshettiler. Bunun sayısı fazla değil. Eğer, vakıfanlayışını ve kültürünü biz canlı tutup, diğer in
sanlara bu anlayışı anlatmazsak ve bizden sonra gelen nesillere bu güzel anlayışı aktarmazsak, kor
karım, bu vakıf sayısında azalma olur. O bakımdan, bizim insanlarımızın hayır hasenat amaçlı bu 
tür faaliyetlere yönelmesini teşvik etmemizin gerektiği inancındayım. 

Ayrıca, Sayın Özel de, AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, bu Tasan'nnı neler getirdi
ğini sizlere ifade etmişti. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bir biz edemedik değil mi?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sa

yın Eraslan, siz genellikle endişelerinizi bizimle paylaştınız; o sizin takdirinizdir. Hatta, burada not
lar aldım: "Avrupa Birliği vakıf mevzuunda bizden geridir" dediniz. Katılıyorum size; bizden de ge
ri olması gerekir, bizim onlardan daha ileri olmamız gerekir, çünkü, bu bizim kültürümüzün bir ge
reğidir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Tabii ki, onlardan bu konuda ileride olacağız ve onlara ör
nek olacağız. Şimdi, başka ülkelerde, İşte, şöyle şöyls yapılıyor, Avrupa Birliği ülkelerinde. Onlara 
örnek davranışlar göstermeliyiz. Bakın, siz şöyle yapıyorsunuz, ama, bu işin böyle olması gerekir 
diye bunu göstermeliyiz, o bize yakışır. İnsanların serbestçe Örgütlenebilme -dernek, vakıf adı altın
da örgütlenebilme-ve birtakım güzellikleri diğer insanlarla paylaşma erdeminin önüne sınır konma
ması gerektiğini biz dünyaya göstermeliyiz. Ecdadımız bunu göstermiş, şimdi de onların vârisleri 
olarak bu bize düşer. (AK Parti sıralarından alkışlar) Başkaları şöyle kısıtlama yapıyor, biz de kısıt
lama yapalım anlayışına katılmıyorum. Biz iyisini göstermeliyiz, doğrusunu göstermeliyiz. 
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Simdi, tabii, vaktim son derece daraldı; çok önemli bir konu... Sayın Haluk Koç. Sayın Baş
bakanımızın, Batı Trakya Türkleri Demeğinde, İstanbul'da yapmış olduğu bir konuşmada, müteka
biliyetten bahsettiğini; ancak, bu tasarıda mütekabiliyetin olmadığım ifade etti. Ancak, Sayın Koç, 
mutlaka okumuş ve tetkik etmiş olmalı; bakın, bu Tasarı'mrı 2'nci maddesini aynen okuyorum: "Bu 
Kanun; mazbut, mülhak ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü
nü kapsar. 

Bu Kanunun uygulanmasında milletlerarası mütekabiliyet ilkesi saklıdır." Şu, Yunanistan'daki 
Vakıflar Yasası'dır. Bu cümle I 'inci maddesinden aynen alınmıştır, "Sizde var; biz de bunu aldık, 
buraya koyduk." O nedenle, Sayın Başbakanımız orada ne söylemişse, bu, buraya aynen intikal et
miştir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Mütekabiliyetin garantisi ne? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Evet, buyurun. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sa

yın Başkanım, bölümler üzerinde siz değerli milletvekili arkadaş I an m bu Yasa Tasansı'nın daSıa iyi 
anlaşılması bakımından sorular soracaksınız. Bu soruların cevabı esnasında, bu Yasa Tasansı'nın 
anlatmayı düşündüğüm halde, zaman darlığı nedeniyle sizlerle paylaşamadığım birçok konuyu bu 
sorularınıza cevap verirken sizlere aktarabileceğimi umuyorum. 

Bu Yasa Tasarısı -tekrar ediyorum- Türkiye için hazırlanmıştır, Türkiye'deki vakıflar için ha
zırlanmıştır. Türkiye'de, gerek yeni vakıflar gerek mazbut, mülhak ve cemaat vakıfları, esnaf vakıf
ları için hazırlanmıştır. Bu, Türkiye'ye özgü bîr Vakıflar Yasası'dır. Ben, bu Yasa Tasansı'nın yasa
laşması halinde, şimdi ifade edemediğim; ama, biraz sonra değişik vesilelerle ifade etmeyi düşün
düğüm o yeni açılımların Türkiye'ye ve bu alana önemli kazanımlar getireceğini düşünüyorum. 
Kıymetli vakitlerinizi daha fazla almaya hakkım olmadığı için konuşmama burada nokta koyuyo
rum ve hepinizi yeniden sevgiyle saygıyla selamlıyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan, Sayın Bakanın konuşması sıra

sında, kendi konuşmasının yanlış anlaşılmasına mahal verecek ifadeler kullandığını beyan etmiş ise 
de, İç Tüzük'ün 69'uncu maddesine göre gerek kendi konuşması gerek de Bakanın konuşmasının 
bu konuşmaları yanlış anlamaya mahal verecek bir mahiyette olmadığından talebinizi kabul edemi
yorum Sayın Eraslan. 

Teşekkür ederim. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Efendim, böyle olur mu Sayın Başkanım? Sayın Başkan, ben 

başka bir şey söyledim, Sayın Bakan başka bir şey söyledi. 
BAŞKAN - Maddeler sırasında eğer ihtiyaç duyarsanız açıklarsınız efendim. 
Şimdi, soru ve cevap kısmına geçiyorum. 
Sayın Ahmet Işık, buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, Tasan'nm 5'inci maddesiyle yabancılara Türkiye'de yeni vakıf kurma hakkı 

tanınmaktadır. Türk vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde vakıf kurabilmekte midirler? Şu anda 
Türkiye'de yabancılar tarafından kurulmuş vakıf var mıdır? 

İkinci sorum: Türk Medeni Kanunu'ndaki hüküm nedeniyle senetlerinde özel hüküm olmayan 
vakıflar organ üyeliklerini tamamlayamayarak dağılmaktadırlar. Yeni düzenlemeyle burada sorun 
giderilmektemidir? 
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Son olarak ise, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yöneticiler doğrudan görevden alınma da
vasıyla karşı karşıya gelmektedirler. Yeni düzenlemeyle burada bir iyileşme var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Işık. 
Sayın Ekmekcioğlu, buyurun. 
HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Bu Tasarr'yla, vakıflar ve vakıfların en üst karar organı olan Vakıflar Meclisi Önemli ölçüde si

yasal iktidarın güdümüne girmekledir. Vakıflar Meclisi üyelerinin, meclis başkanı, genel müdür 
yardımcıları ile kültür ve turizm temsilcileri dışında kalan tüm üyelerinin Başbakan tarafından se
çilmesi veya atanması, doğal olarak, meclis üyeleri ve bu üyelerin aldıkları kararların -ve hatta- ki
mi zaman siyasallaşması tehlikesini doğurabilecektir. Böyle bir durumu, Anayasa'nın kuvvetler ay
rılığı ilkesi ile ve vakıf yönetimlerinde olması gereken tarafsızlıkla bağdaştırabiliyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ekmekcioğlu. 
Sayın Emek... Yok... 
Sayın Yeni... Yok. 
Sayın Kart... 
ATtLLA KART (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Yusuf Beyazıt, yani Vakıflar Genel Müdürü olarak görev sürdürmekte olan Sayın Beya

zıt, hangi tarihten bu yana vekâleten görev yapmaktadır? Asaleten ataması neden yapılmamıştır? 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iki defa veto edildiği doğru mudur? 

Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi önemli bir görevin, Yasa'nın açık hükümlerine.rağmen, bu ka
dar uzun süre vekâleten sürdürülmek istenilmesinin yasal ve takdiri dayanağı nedir? 

İkinci temel sorum şu: Sayın Yusuf Beyazıt ve Maksut Serim, İstanbul'da, Vakıfbankaait han
gi şubelerde hangi tarihlerde müdür olarak veya herhangi bir sıfatla görev yapmışlardır? Adı geçen
lerin görev yaptığı bu tarihlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin veya Büyükşehre bağlı şirketle
rin hesapları bu şubelerde işlem görmüş müdür? Bu işlem gören miktarların tutarı nedir? 

Ve en nihayet, Maksut Serim'in şube müdürü olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye
si hesaplarının bu şubeye yatırıldığı -Vakıfbank İstanbul Validesultan Şubesinden söz cdiyorum-
bankacılık mevzuatına ve hukuka aykırı bir şekilde işlemler yapıldığı, şubede görünen ve görünme
yen hesaplar açıldığı, yani illegal hesapların açıldığı, daha sonra ise, her nasılsa ve her nedense 58 
ve 59'tmcu Hükümetler döneminde Başbakanlık bünyesindeki örtülü ödeneğin de başına Maksut 
Serim'in getirildiği yolundaki iddialara nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? 

HALİL AYDOGAN (Afyonkarahisar) - Ne var bunda? Hiçbir şey yok ki. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, ben. Sayın Kart'ın, sorularını sorarken sözünü kesmedim; 
ama, Meclis Başkanı olarak o soruların önemli bir kısmının Vakıflar Yasası'yla bağlantısını ben ku
ramadım. Siz kurdunuzsa bilmiyorum. Takdir... 

ATİLLA KART (Konya)-Sayın Başkan, buTasan'nın uygulamasını yapacak olan kişi Vakıf
lar Genel Müdürü. Biz Vakıflar Genel Müdürünün bu uygulamalarını... 

BAŞKAN - Efendim, isim vererek, şahıslarla ilgili, burada bu sorunun hiçbir ilgisi yoktur. Bu 
tip soru soran olursa keserim sorusunu, kimse kusura bakmasın. 

ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, Vakıflar Genel Müdürünün uygulamalarını burada 
tartışmayacağız da nerede tartışacağız? 
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BAŞKAN - Efendim, Vakıflar Bankası mevzuatı görüşülürken sorarsınız. 

ATİLLA KART (Konya) - Nerede tartışacağız Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Ben ilişki kuramadım, siz kurdunuzsa, takdir sizin. 

Buyurun, Sayın Koç, buyurun. 

ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, bu Tasan'nııı amacına uygun olarak uygulanıp uy
gulanmayacağını tartışıyoruz, (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Koç, buyurun. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, para konularını sorma mı demek istiyorsunuz? 

ATİLLA KART (Konya) - Niye rahatsız oluyorsunuz bu sorulardan? 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Para konularına girmeyelim mi diyorsunuz? 

ATİLLA KART (Konya) - Nîye rahatsız oluyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Ben burada... 

ATİLLA KART (Konya) - Rahatsız oluyorsunuz... 

BAŞKAN - ... İç Tüzük "e göre doğru olarak görev yapmak isliyorum. 

ATİLLA KART (Konya) - Tasan'nın özüyle ilgili soruyoruz. 

BAŞKAN - Doğru görev yapmak istiyorum. 

ATİLLA KART (Konya) -Tasan'nın özüyle ilgili soruyoruz, 

BAŞKAN - Buyurun, Sayın Koç. 
ATİLLA KART (Konya) - Bu Tasan'nın uygulamasını yapacak olan Genel Müdürden söz edi

yoruz. 

HALUK KOÇ (Samsun)-Sayın Başkan... 

ATİLLA KART (Konya) - Genel Müdürün yanlışlarından söz ediyoruz. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, bu Yasa Tasarısı'nm son bölümü teşkilatlanmayla il
gilidir. Yani, Sayın Kart'ın soru sorma hakkını bir Başkanlık yorumuyla bu şekilde engellemenizi 
doğru bulmadığımı söyleyerek başlamak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bu, yorum değil, İç Tüzük'ün açık tarifidir Sayın Koç. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, İç Tüzük'ü, zamanında, değişik şekilde de yorumladığı
nızı biliyoruz Sayın Başkan. 

NAİL KAMACI (Antalya) - "Tüzük, tüzük" diye diye bir hâl oldun! 

ATİLLA KART (Konya) - El insaf! 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, deminki konuda düşüncemi ifade etlikten sonra, Sa-
ym BaA«ıTıa ŞÜ yaraya yâî»1*meV. 'rJayt/rürtı ve \üîrı miUrtvfVM at tadaştonntfJaîı, •eğîf Ugi\eniyüriw -
sa, şu kitapçığın, lütfen, 34'üncü sayfasını açmalarını istiyorum. Hükümetin teklif ettiği metin. Sa
yın Başbakanın imzasıyla, 13 Haziran 20O5'te gönderilmiş: "Madde 2.- Bu Kanun; mazbut, mül
hak, cemaat ve yeni vakıflar ile VakıHar Genel Müdürlüğünü kapsar." Komisyonda-Adalet Komis
yonunun kabul ettiği metin- Cumhuriyet Halk Partili üyelerin itirazı üzerine aynı cümleye "Bu Ka
nunun uygulanmasında milletlerarası mütekabiliyet ilkesi saklıdır." ibaresi eklenmiştir, 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Tutanağını da getirelim mi! 

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Bakan, bunun Cumhuriyet Halk Partisinin katkısıyla oraya 
konduğunu, lütfen, soru-eevap kısmında, cevaplar bölümünde, herhalde, ifade edecek kadar hakşi
nasa in izdir. 
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Şimdi, Sayın Başkan, mütekabiliyet konusuna gelince şu soruyu yöneltmek isliyorum, sayın 
milletvekillerinin de dikkalini çekmek istiyorum, bilhassa Bursa milletvekilleri var, onların da bil
gisine sunmak istiyorum: Şimdi, bakın, burada biz bunu ifade ediyoruz; ama, biliyor musunuz ki. 
Batı Trakya'daki -biz şimdi bu mütekabiliyeti getiriyoruz; ama- Türk azınlığının sahip olduğu va
kıflar, 1967 yılındaki faşist darbeyle iktidara gelen Yunan cuntası tarafından, 1968 yılında, soydaş
larımızın ellerinden alınmıştır. Bu vakıflar bir kayyuma devredilmiştir. Batı Trakya'daki Türk azın
lığı, kendi vakıflarını idare etme hakkından mahrum edilmişlerdir. Bu darbeden sonra. I974'te, Ka-
ramanlis'le tekrar demokrasiye dönülmüş Kıbrıs Harekâtından sonra; fakaı, aradan otuz yıldan faz
la zaman geçmiş olmasına rağmen, kayyum sistemi değiştirilmemiştir Sayın Bakan. Bugün de kay-
yum var. Bugün, şu anda. Batı Trakya Türkleri, vakıfları idare elme hakkından mahrumdurlar. Bu 
konuda farklı bir bilginiz varsa, Genel Kurulla paylaşırsanız seviniriz. 

Üstelik, zamanında, Türkler bu vakıflarla ilgili vergileri vermek istedikleri zaman, bu vergiler 
Yunan makamlarınca alınmamıştır. Alınmadığı için de, zaman içinde bu vergileri ödememiş bir top
lum durumuna düşürülmüşlerdir ve şimdi Ödenmeyecek kadar büyük cezalarla bir de vergi isten
mektedir. Batı Trakya'daki vakıflar konusu gerçeklen içler acısıdır ve oradaki insanlarımıza yapı
lan, Türk ve Müslüman Yunan vatandaşlarına yapılan bir zulümdür. 

2'nci maddedeki mütekabiliyet ilkesini süslü bir diplomatik sözcük olarak lütfen bulundurma
yınız. Uygulamaya geçtiği zaman bu mütekabiliyetin bütün unsurlarını Yunanistan'daki, Batı Trak
ya'daki Türk ve Müslüman azınlığımız için, soydaşlarımız için takip etme sözü veriyor musunuz 
vermiyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Koç. 
Süremiz bitmek üzere. 
NAÎL KAMACI (Antalya) - Arada tartışmalar oldu Sayın Başkan, daha süremiz var. 
BAŞKAN - Sayın Ercenk, çok kısa... Süremiz doluyor. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Çok kısa, Sayın Başkan. 
Vakıflar Yasa Tasarısı'nın 5'inci maddesine göre, yabancılar, Türkiye'de, hukuki ve fiili müte

kabiliyet esasına göre yeni vakıflar kurabileceklerdir ve ayrıca 12'nci maddesinde ise vakıflar, mal 
edinebilirler mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler denilmektedir. Bu iki maddeyi bir 
arada düşündüğümüzde, vakıflara hiçbir izin alınmadan sınırsız mal edinebilme hakkı verildiğini 
görmekteyiz. Bu hükümler. Tapu Kanunu'nda belirtilen yabancılara taşınmaz satışını sınırlayan, 2.5 
ve 30 hektar ile sınırlayan maddeyle çeliştiğini düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercenk. 
Soru sorma süremiz tamamlandı. 
Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sa
yın Başkanım, değerli arkadaşlar; soru yönelterek bu Yasa Tasarısı'nın daha da iyi anlaşılmasına 
katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Sayın Işık şu soruları yöneltti: "Tasarı'nın 5'inci maddesiyle yabancılara Türkiye'de yeni va
kıf kurma hakkı tanınmaktadır, Türk vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde vakıf kurabiliyorlar 
mı?" Evel, Türk vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde vakıfkurma imkânına sahiptirler. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Yunanistan da var mı Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Evet, Yunanistan da Sayın Koç. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yunanistan da var mı? 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Evet, tabii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yunanistan'da da, bizdeki bilgilere göre... 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Elindckİlcri alıyorlar Sayın Bakan. 
ATİLLA KART (Konya) - Uygulama nasıl? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul)- Biz

deki bilgilere göre, Türk vatandaşları Yunanistan'da da vakıf kurma hakkına sahipler. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yunan vatandaşından Türk kökenli olanlar kurabiliyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Eğer farklı bir bilgi varsa... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Ellerindekiler alınıyor.,. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Türk vatandaşlarından bahsediyorum, Türk vatandaşlarından bahsediyorum. 
"Şu anda Türkiye "de yabancılar tarafından kurulmuş vakıf var mıdır?" 
Sayın Işık, şu an Türkiye'de -yanlış hatırlamıyorsam- yabancılar tarafından kurulmuş 34 tane 

vakıf vardır. Hatla, yabancılar tarafından Türkiye'de İlk kurulan vakıf 1962 yılında kurulmuştur ve 
o sırada da Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır, araştırırsanız göreceksiniz. 

HALİL AKYÜZ (İstanbul) - O işi de önce İnönü yapmış demek ki. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bu 
bakımdan, Türkiye'de birçok şeyin öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi yabancıların vakıf kurma 
konusunda da ilk örneği, 1962 yılında, rahmetli İnönü'nün Başbakanlığı döneminde Türkiye kazan
mıştır. Bu konuda bilgileri ve belgeleri sizlerle paylaşmaya da hazırım. Bunu da takdirle söylediği
mi ifade etmek isliyorum. 

ATİLLA KART (Konya) - Bravo Sayın Bakan! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -"Se

netlerinde özel hüküm olmayan vakıflar organ üyeliklerini ta mam lamaya rak dağılmaktadırlar. Yeni 
düzenlemede söz konusu sorun çözülmekte midir?" diyor Sayın Işık. 

ATİLLA KART (Konya) - Bravo!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Evet, bu Tasan böyle bir düzenleme de getirerek, vakıf üyeliklerinde boşalma olması hâlinde bunu 
tamamlama imkânı getiren bir düzenlemeyi de bu Tasarı içerisinde barındırmaktadır. 

ATILLA KART (Konya) - Cevaplara geçer misiniz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ay

rıca, doğrudan görevden alma yerine. Özellikle vakıf yöneticilerini doğrudan görevden alına yerine 
ba^ka yeni düzenlemeler var rm. anlamına,.. Tam. iyice aolayajmdjjiL,amasaMy,orumrııı.amaua. yö
nelik bir soru yönelttiniz. 

Evet, şu anda bir vakıf yöneticisi yerine getirmesi gereken bir işi yerine getirmediği takdirde. 
Örneğin bir evrakın zamanında hazırlanarak teslimi konusunda... 

ATİLLA KART (Konya) - Danışıklı sorulan bırakın, gerçek sorulara cevap verin. Sayın Ba
kan, danışıklı soruları bırakın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
.. .süresini geçirirse hemen hakkında azil davası açılabilmektedir. Ama, şimdi, önce uyarı, sonra pa
ra cezası... 

ATİLLA KART (Konya) - Danışıklı sorulan bırakın Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
...ve daha sonra da yargı kararıyla görevden alma gibi bir imkân getirilerek... 

ATİLLA KART (Konya) - Danışıklı soruları bırakın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

...vakıfların mümkün olduğu kadar yaşatılması düşünülmektedir. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Soruları siz mi verdiniz eline onun? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Va

kıf yoluyla meydana gelip de... 
VEZİR AKDEMİR (İzmir) - Süreniz doldu Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

...hazine, belediye ve özel idare mülkiyetine geçmiş eski eserlerin durumuyla ilgili bir soru yönelt
tiniz. 

ATİLLA KART (Konya) - Danışıklı soruları bırakın Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (istanbul) - Be

yefendi, siz milletvekilisiniz de bu arkadaşlar milletvekili değil mi? Başka galaksiden mi geldiler 
Sayın Kart? 

ATİLLA KART (Konya) - Muvazaalı soruları bırakın, somlara cevap verin, 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Si

zin soru sorma özgürlüğünüz var da bu arkadaşlarımızın soru sorma özgürlüğü yok mu? (AK Parti 
sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

ATİLLA KART (Konya) - Tiyatro yapmayı bırakın Sayın Bakan, tiyatro yapmayın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sa

dece sizden mi gelecek sorular? Sadece siz mi soracaksınız? 
ATİLLA KART (Konya) - Tiyatro yapmayı bırakın. Danışıklı sorulara cevap veriyorsunuz. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - De

ğerli arkadaşlar. Sayın Ekmekeîoğlu'nun sorusuna geliyorum: Vakıflar Meclisinin yeniden düzen
lendiğinden bahisle "Acaba, bu yeni yapılanma bir siyasallaşma getirmiyor mu?" diye bir soru yö
nelttiler. 

Gerçekten, değerli arkadaşlarım, şu anda Vakıflar Meclisi 5 atanmış kişiden oluşmakladır, bu 
Yasa Tasarısı Vakıflar Meclisini 15 kişiye çıkarmaktadır. 5 tanesi Genel Müdürlüğün personelidir 
-genel müdür, genel müdür yardımcıları- ve 5 tanesi de üçlü kararnameyle, yani Sayın Cumhurbaş
kanının son imzasıyla atanacak, nitelikleri yasada belirtilen kişilerdir, 3 tanesi yeni vakıflar tarafın
dan seçilmektedir, 1 tanesi mülhak vakıflar tarafından seçilmektedir, 1 tanesi de cemaat vakıflarını 
temsilen Vakıflar Meclisinde olmaktadır. 

Peki, ne yapmak istiyoruz? 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Teklifi kim yapacak teklifi'.' 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ka
tılımcılık, şeffaflık açısından Vakıflar Meclisini biraz daha zenginleştirmek suretiyle sorunların ora
ya taşınmasını ve orada sorunların çözümünde bu katılımcılığın faydalar getireceğini düşünerek 
böyle bir düzenleme yaptık. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Teklifi kim yapacak Sayın Bakan, onu söyler misiniz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bi

raz önce soru sorma imkânı elde etseydiniz, bu soruyu sorsaydınız size cevap verirdim. 
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Şimdi, Sayın Kart, Yusuf Beyazıt'ııı ne zamandan beri vekâleten görev yaptığını ifade etliler, 
Şu anda, tabii, tarihi hemen hatırlamam mümkün değil, ama uzun süredir Sayın Yusuf Beyazıı Va
kıflar Genel Müdürlüğüne vekâleten bakmaktadır, 

VEZİR AKDEMİR (İzmir) - 62 yılından beri mi?.. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Yıldırım Beyazıt döneminden beri mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - İki 
defa veto edildiği iddiası doğru değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne vekâleten atayan benim, şu 
anda da vekâleten bu görevde tutan benim. İddiayla söylüyorum. 

ATİLLA KART (Konya) - Anayasal dayanağı yok bunun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Şu 
anda bürokratlar arasında en başarılı bürokrat, şu anda sağ yanımda oturan Yusuf Beyazıt'tır. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2003 yılı bütçesi 40 trilyondu. 2006 yılı bütçesini söylüyorum -
Plan Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız bilirler, hem İktidar hem muhalefet- 400 trilyon Türk 
lirasıdır, 10 misli, bütçesini artırmışiır. (AK Parti sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Şu anda, 
Türkiye'de, bütçesinin yarısını, yüzde 50'sini yatırımlara ayırabilen tek kamu kuruluşu Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüdür. (AK Parti sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, böyle bir genel müdürün yerine atayacak başka bir eleman bulamadığım için, kendisini 
vekâleten bu görevde tutuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ORHAN ERASLAN (Niğde)- Müsteşar yapın müsteşar, Ömer Dinçer'in yerine müsteşar ya
pın. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bu 
konuyla ilgili, yasalarımızda da herhangi bir süre öngörülmemiştir. Son derece başarılı bir bürok
rattır. Geçtiğimiz yıl. Plan Bütçe Komisyonu zabıtlarını incelerseniz, orada. Cumhuriyet Halk Par
tisine mensup komisyon üyesi arkadaşlarımızın Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Yusuf Beyazıt'a te
şekkür ettiklerini, başarılarından dolayı kutladıklarını zabıtlarda göreceksiniz. (AK Parti sıraların
dan "bravo" sesleri, alkışlar) 

Yusuf Beyazıt, istanbul'da, hiçbir bankada, bir tek gün dahi olsa çalışmamıştır. 

Sayın Kart, bu bilgi yanlıştır. 

ATİLLA KART (Konya) - Maksut SeritrTden söz edin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ge
liyorum, oraya da geliyorum. 

Sayın Kart, siz hukukçu bir arkadaşımızsınız. İnsanları ne kadar kolay suçluyorsunuz ve 
mahkûm edebiliyorsunuz böyle ya! 

ATİLLA KART (Konya) - İftira etmiyorum Sayın Bakan, belgelere dayalı konuşuyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Şimdi, Maksut Serim, benim tanıdığım bir arkadaştır, Vakıfbankla şube müdürlüğü yapmış, genel 
müdür yardımcılığı yapmış, şu anda Başbakanlık bünyesinde bir görev yapmaktadır; hakkında ve
rilmiş herhangi bir mahkûmiyet kararı yoktur, Türkiye Cumhuriyeti'nın saygın bir vatandaşıdır. 

ATİLLA KART (Konya) - Görevi nedir Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -
Ama, Sayın Kari hep böyle yapıyor. İnsanları, eline alıyor bir çamur, sürekli karalıyor, mahkûm edi
yor. Hukukçu kişiliği olarak size asla bu yakışmıyor! Asla yakışmıyor! (AK Parti sıralarından alkış
lar) 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - Oldu mu bu şimdi, oldu mu? Oldu mu bu, oldu mu? 
HALİL AYDOCAN (Afyonkarahisar) - Oldu, oldu. Çok güzel oldu. 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Çamur at izi kalsın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

"Mütekabiliyet sonradan kondu" dedi Sayın Koç... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Çamur sürüyorlarsa, dokunulmazlıkları kaldırırsınız, mahke

meye gidersiniz, çamuru yıkarsınız. Siz, demek ki, çamura razısınız o zaman. Mahkemeye gidin, 
aklanın gelin, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - De
ğerli arkadaşlar, mütekabiliyetle ilgili öneriyi Komisyonda ben getirdim, imzalayarak Komisyon 
Başkanlığına veren Recep özel arkadaşımızdır. Ancak, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da 
destek vermişlerdir. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Bakan, tutanağa bakın. Ayıp oluyor! 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - İş

te burada efendim. Okuyorum efendim... 
MEHMET KÜÇÜKAŞ1K (Bursa) - Kimin zoruyla oldu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Bir 

dakika, okuyorum, okuyorum efendim; 
"Başkan - İkinci Oturumu açıyorum. 
2'ne i maddeyi okutuyorum: 
(Madde 2 okundu) 
Başkan- Maddeyle ilgili bir önerge var. Önergeyi okutuyorum, beraber müzakere edeceğiz," 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ondan öncesini okusanıza Sayın Bakan, Ondan önceki itiraz

lar kime ait? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

"Adalet Komisyonu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarı'nın 2'nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 

ederim." 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Hayret bir şey! Bir gerçek bu kadar amuda kaldırılır! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - "Bu 

Kanun'un uygulanmasında milletlerarası mütekabiliyet ilkesi saklıdır. 
Recep Özel 

İsparta Milletvekili" 
Buyurun... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ya, bu bizim itirazımız üzerine böyle geçti. Ayıp değil mi yani! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Efendim, siz de destek verdiniz. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bu bizim itirazımız üzerine verildi. Ayıp oluyor! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ay

rıca, sizin de önergeniz var mı onu bilemiyorum. Var ise... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Biz itiraz ettik, biz önerge vermedik. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ver-

diniz mi efendim siz de önerge? Önerge verdiniz mi? 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - Önerge vermedik, biz itiraz ettik. 
MEHMET KÜÇÜKAŞ1K (Bursa)-Bakın, 17 Mayıs 2006 günlü tutanak. 17 Mayıs... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ya

ni, siz buna katılmadınız mı efendim? 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Bakın, 17 Mayıs 2006 günlü tutanak. Bizzat ben kendim 

söylemişim. Bakınız... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ka

tılmadınız mı? 
Ee, niye peki "mütekabiliyet olmalıydı" diyorsunuz katılmadığınız bir şeye? 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - "Tapu Kanunu'nun 5'inci maddesinde değişiklik..." 
BAŞKAN - Sayın Küçükaşık, lütfen oturun yerinize. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Yapmayın ya! Yapmayın! Mayıs ayında biz bunu konuş

tuk, Danıştay saldırısının olduğu gün. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Efendim, Adalet Komisyonundaki görüşmelerde 2'nci maddeye mütekabiliyet ilkesi eklenmiştir. 
Hükümeti tcmsilen, benim önerim üzerine, Komisyon üyesi ve Başkan Vekili Sayın Recep Özcl'in 
imzasıyla bir önerge verilmiş. Komisyonca kabul edilmiştir ve şu anda da metne eklenmiştir. Bu ko
nuda tartışılmaya gerek bir husus görmediğimi ifade etmek istiyorum. 

Sanıyorum sürem doldu. Cevaplandıramadığım sorular varsa bunları yazılı olarak cevaplandı
racağım Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
VEZİR AKDEMlR (İzmir) - Sayın Bakarı, kürsüde sürem doldu demiyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Kart, kendisi Başkanlığa kadar gelerek. Sayın Bakanın konuşması sırasın

da kendisine müfterilik iddiasında bulunduğunu ifade etmiştir. Bu konuya -zabıtları hemen isledim-
bakacağım, böyle bir durum varsa değerlendireceğim. 

FERİDUN FİKRET BALOGLU (Antalya) - Neyine bakacaksınız? Dediğini duymadınız mı? 
Saym Bakan "çamur" dedi, herkes duydu; neyine bakacaksınız anlamıyorum. 

BAŞKAN - Tasarı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Karar yeter sayısı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir, karar yeter sayı

sı vardır. 
Sayın milletvekilleri. Kanun Tasarısı'nın başlığının değiştirilmesiyle ilgili bir önerge vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1239 sıra sayılı Vakıflar Kanunu Tasarısı'nın adının aşağıdaki şeküde dü

zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Orhan Eraslan Mehmet Küçükaşık Feridun F. Baloğlu 

Niğde Bursa Antalya 
Muharrem Kılıç M. Nuri Saygun Feridun Ayvazoğlu 

Malatya Tekirdağ Çorum 
Yüksel Çorbacı oğlu 

Artvin 
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Vakıflar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu Tasarısı 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Gerekçeyi?.. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ben konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Sayın Eraslan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Şimdi, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 22'ncİ Dönemin en 

önemli yasa tasarısını görüşüyoruz. Herkesin tarihi sorumluluğu var, bu salonda bulunan ve millet
vekili olmadığı halde salonda bulunmayan herkesin tarih önünde sorumluluğu var. Onun için, bunu 
bir yanşa döndürmeden, işin ciddiyetine uygun şekilde görüşelim istiyorum, buna da özen göster
dim; ama, ne acıdır ki. Sayın Bakan, kendisinden beklenen şekilde değil, gerçekleri ters yüz ederek, 
amuda kaldırarak, doğru olmayan şeyleri açıkladı. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, tüm kamuoyu görsün: Bu. Komisyon tutanakları. 6 cilt. Burada
ki konuşmaların 5~te 4'ü, Cumhuriyet Halk Partisinin Adalet Komisyonu üyelerine -şahsım da dâhil 
olmak üzere- aittir. Tarih yazıldı burada, tarih! 

Şimdi, bazı şeyler söylenirken, sanki çok iyi şeyler yapılıyormuş gibi söyleniyor. Bakınız, Sa
yın Bakanın, Sayın Recep Özel'e izafe ettiği, onun "önerge verdi" dediği şeyi ben size bir açıkla
yayım. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu Tasarı deveye benzer, doğru tarafı yok, bir tek boynu eğri değil. 
Düzelmiyor. düzelmiyor... Biz konuşmamızda açıkladık, dedik ki: Buna olumlu katkı vererek dü
zeltme olanağımız yoktur, düzeltilemez bu Tasarı. Bunu geri çekin, geri çekin. Yeniden, Teşkilat Ya-
sası'sıyla ilgili sıkıntı varsa, yapalım Teşkilat Yasası'nı. O ayrı bir şey, ama vakıflarla ilgili bu ge
tirdiğiniz düzenlemeler Türkiye'yi sıkıntıya sokuyor, tehlikeye atıyor. 

Bakınız, mütekabiliyetle ilgili görüşümüzü biz -hem benim tarafımdan hem Sayın Küçükaşık 
tarafından- 17 Mayıs görüşmelerinde-tutanağı açar bakar Sayın Bakan, elindeyse- 17 Mayısta dile 
getirmişiz. 17 Mayıs değerli arkadaşlar, 17 Mayıs 2006. Sayın Recep özel'in önergesinin geliş ta
rihi, değerli arkadaşlarım, 21 /9/20O6. Yani, arada, dört ay gibi bir süre var. 

Şimdi, bunlarda biz uyardık, muhalefet olarak bir görev ifa ettik. Yani, bu doğru şeyi bir yana 
bırakıp yanlış şeyler peşinde... "'Siz Önerge verdiniz mi?" Arkadaşlar, biz bu Tasarı'ya önerge ver
medik. Bu Tasarı çıkmamalı, bu engellenmeli. Tarih önünde tarih düşmek için söylüyorum. İki gün
dür, üç gündür çabamız da bu Yasa'nın çıkmaması... Bu, Sevr'i Türkiye'ye yeniden kabul yasası
dır, bunu engellemeye çalışıyoruz, bunu herkes biliyor. Siz de kamuoyunun önünde, temel yasa ol
mamasına rağmen, küçük düşmemek için utancınızdan "(emel yasa" dîye, neyi düzenlediğinizi ka
muoyu Öğrenmesin diye, temel yasa adı altında madde başlıklarını okutup geçeceksiniz. Her mad
dede Sevr'i ihya etme girişiminizi kamuoyuna açıklayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Bu, Anaya
sa Mahkemesine de gidecek. Yani, siz zannediyorsunuz ki, Avrupa istedi bizden, biz, tıpkı ıslahat 
fermanı yapar gibi, tıpkı Sevr yapar gibi vakıfları çıkarırız, vakıflar üzerinden azınlık politikaları 
yaptırırız, vakıflar üzerinden yabancı politikaları yaptırırız. Bu arada, bizim birtakım yandaşlarımız 
da birtakım irticai örgütlerimiz de, yani destek olan bazıları da bunu örgütleyiverir, bazı şeylerden 
yararlanıverir diye umuyorsanız bu yanlış. Buna izin vermemek niyetindeyiz, çabamız da bu, iki 
gündür çabamız da bu, devam edecek bu Yasa bitene kadar. 
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Biz buna önerge vermedik, bu Yasa düzelemez, ama bunu eleştirdik, dikkatinizi çektik. Tuta
naklar buıada. Tarih düştük. Tutanak bunlar, bunlar tutanak, tarih düştük. Gelin bakın. Cumhuriyet 
Halk Partisinin milletvekillerinin Adalet Komisyonunda verdiği çabayı... Bu Yasa bu kadar sürede 
gelemezdi. Terörle Mücadele Yasası bu Genel Kurulda görüşülürken, biz Genel Kurula Terörle Mü
cadele Yasası'na geldiğimiz sırada Sayın Bakanın bizzat kendisi alt komisyona -komisyona değil-
gelerek hızlandırılmış bir şekilde, yani alt komisyonda yirmi bîr günde 7 maddesi görüşülen Ya-
sa'nın, bizim olmadığımız bir sırada sekiz saatte 94 maddelik Yasa'nın geri kalan maddelerini, hız
landırılmış bir biçimde çıkarttı. Biz buna önerge vermedik, ama uyardık, uyardık, hatırlattık, gös
terdik yerini. Hükümetin Tasarısı ortada. Hükümetin Tasarısı Sevr'den ileri. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Evet... Evet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ORHAN ERASLAN (Devamla) - Bizim eleştirilerimizle, bizim önerilerimizle bir parça topla
nabildi. 

$imdi. Sayın Bakan onun arkasına sığınırken, bizim Önerilerimizle toplanan kısımlara sığınır
ken, bize teşekkür edip "Allah razı olsun, ya, hakkınızı da unutamayız, biz az daha hıyaneti vatani-
yeye düşüyorduk, kurtardınız" diyeceği yerde. Cumhuriyet Halk Partisi Önerge mî... Ya, biz bunu 
Önerge... Önergeyle düzelmiyor, düzclmiyor arkadaşlar. Hükümet Tasarısı'na 45 tane önerge hazır
landı bizim eleştirilerimiz üzerine, 45 tane. Bir 45 daha getirseniz düzelmiyor, düzelmiyor; deve gi
bi, her tarafı eğri, düzelmiyor, düzelme İmkânı da yok. Yeniden hazırlanması lazım, çabamız bu. 
Bunu anlayın, neyi alkışladığınızı da bilin. Sayın milletvekilleri, Sevr alkışlanmaz, dikkat edin lüt
fen kendinize. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Eraslan. 

Sayın milletvekilleri, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, birinci bölümünün görüşmelerine başlıyoruz. 

Birinci bölüm 1 ila 30'uncu maddeleri kapsamaktadır. 

Birinci bölüm üzerinde söz isteyenler... 
Efendim Sayın Sarıbaş'ın bir mazereti var, ilk sözü kendisine veriyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sarıbaş. 

Buyurun. 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Çok teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan bu anlayışınızdan dolayı. 

Değerli arkadaşlar, Vakıflar Kanunu'mın birinci bölümü üzerinde. Anavatan Partisinin görüş-
'ftTİrn antaıYmaVv iaıv^iMii. 

Biz. her şeyden evvel. Anavatan Partisi olarak bu Kanun'un çıkmasından taraftarız. Yani, Tür
kiye'deki vakıfların bir kanun dairesinde bir nizam altına alınmasını istiyoruz. Dolayısıyla, bu ko
nudaki dağınıklığın, belirsizliğin toplanmasını İstiyoruz ve bu konuda da bu Kanun'un çıkmasına, 
yani bir Vakıflar Kanunu'nun çıkmasına Anavatan Partisi olarak karşı değiliz. Ancak, Tasan'da te
mel olarak itiraz ettiğimiz birkaç madde var. Yani, bîz, Sayın Bakan bizim Parti Grubumuzu ziya
ret ettiğinde kendisine de söyledik, açık olarak söyledik, dedik ki: "Sayın Bakan, bu cemaat vakıf
larının haklarını, mallarını verdiğimiz zaman Fener Rum Patrikhanesi bölgesinde ne kadar mal bun
ların eline geçecek? Yani, bir toprak parçasında ileride ekümenlik iddiası ileri sürebilecekleri bir 
alan var mı, böyle bir harita, böyle bir çalışma var mı?" Sayın Bakanım Öyle bir çalışma olmadığı
nı söyledi, ama umarım, umarım yapmışlardır. Yani. burada temel korku şu, temel kuşku şu: Temel 
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kuşkumuz, bugün Avrupa Birliğinde dillendirilen, içten içe dillendirilen, dünya kamuoyunda dillen
dirilen Valikan gibi Fener Rum Patrikhanesinin İstanbul'da bir ckûmenlİk... 

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 

Değerli arkadaşlar, cihaza arkadaşlar soru sormak için giriyorlar, işler karışıyor. Zamanı olma
dığı için ben cihazı siliyorum. Biz istediğimiz, size duyurduğumuz zaman girerseniz memnun oluruz. 

Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - İleride bu iddiasını propaganda yoluyla, ekonomik bas

kılar yoluyla, dünya kamuoyunu etkileme yoluyla gündeme getirdiğinde böyle bir toprak parçaları 
olmasın. Yani. Lozan'da halledilmiş, Lozan'da çözülmüş meseleler yeniden Türkiye'nin önüne gel
mesin, yeniden tartışma yaratmasın. Birinci şeyimiz bu. 

İkincisi: Türkiye'de misyonerlik faaliyeti gösteren yabancıların, birtakım vakıflar adı altında 
teşkilatlanarak, örgütlenerek misyonerlik faaliyetlerini ileri safhalara... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, girmeyin cihaza. (CHP sıralarından "karşıdan giriyorlar Sayın Baş
kan" sesleri) 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Hatibin sözünü kestik, hatibin kafasını karıştırdık. 
BAŞKAN - Efendim, buyurun, şu andan itibaren girebilirsiniz. 
ÖMER ABUŞOGLU (Gaziantep) - Baştan başlasın Sayın Başkan. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Tamam mı arkadaşlar, girdiniz mi? İyi, tamam. 
ÖMER ABUŞOGLU (Gaziantep) - Sayın Başkan süreyi baştan başlatın. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - İkinci itirazımız buydu. Yani, bu misyonerlik faaliyeti 

gösterme amacıyla, Türkiye'de kendilerine yandaş arayanlar, kendilerine fikirdeş arayanlar, bu gö
rüşlerini topluma yayıp toplumu dejenerasyona uğratmak isteyen kötü niyetlilerin planlı hareketle
rini önleyecek tedbirlerimiz var mı? Şimdi, ben açık söylüyorum Sayın Bakanım, 5'inci maddede 
bunu görüyorum. Haa, mütekabiliyet esası getirilmiş ama, ne kadar mütekabiliyet edebileceğiz? Ya
ni, şimdi, deniyor ki: Efendim, ne yapalım, Avrupa'da da, bizim, Almanya'da yüzlerce vakıf cami
miz var, şu var, bu var, ama, bizim, Avrupa'da bir ekümenlik iddiamız yok ki. Yani, İslam inanışı
nın gidip Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, herhangi bir yerde kendisine ait Vatikan tipi bir dev
let kurma ne iddiamız ne emelimiz var; ama, onların var, onların var, tarihten beri var, yani, İstan
bul'un fethinden beri var ve bugün de var. Yani, bir kanunda hiçbir devle! kendi ülküsünü, kendi ge
leceğini, kendi amacını bir başkalarının hizmet alanına sunmaz, sunamaz, sunmamalıdır. 

Şimdi, mütekabiliyeti koymuşuz 5'inci maddede, yabancıların vakıf kurmasını yapmışız, mü
tekabiliyetini koymuşuz, doğru; ama, bu işler parayla oluyor. Sizin, gidip mütekabil haklarınızı kul
lanmanız her zaman mümkün olmayabilir. Bu vakıfları yurtdışında kurup, üniversite açacak... Tür
kiye, kendi ülkesinde, kendi şehirlerinde üniversite açıp onların altyapısını yapacak gücü yok, böy
le bir amacı da yok zaten Türkiye'nin; ama, Türkiye'de bunları yapmak isteyen, Türkiye'de misyo
ner yetiştirmek isteyen yabancılar var ve bunları kesinlikle önlememiz lazım. Yoksa, kimsenin ta
rihsel olarak, dedesinden mülk olarak kalan, miras olarak kalan malına, mülküne... Hukuk devle
tinde elbette verelim, ama onlar da, onların da kötü niyetli davranışlarını önleyecek tedbirleri de her 
demokratik ülkenin, her egemen ülkenin en tabii hakkı, en tabii şeyi. 

Dolayısıyla, bizim Vakıflar Kanunu'na bakış açımız bu. Yani, bir kanunun çıkmasını isliyoruz, 
vakıfların bir sistematik olarak, bir nizam içerisinde düzenlenmesini istiyoruz, ama, bu Kanun Ta-
sansı'nda belli maddelere itirazımız var. Örnek; Yabancılar geldiler, yabancı uyruklular Türkiye'de 
bir vakıf kurdular. Bu vakıflar gayrimenkul edinecek. Ne kadar edinecek? Efendim. Tapu Kanu-
nu'nun 35'incİ maddesinin fırsat verdiği imkânlar ölçüsünde deniyor. Tapu Kanunu'nun 35'inci 
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maddesinde, yabancı licari şirketlerle yabancı gerçek şahıslara bir sınırlama getirilmiş. Yabancı 
menşeli şahıslar Türk hukukuna göre Türkiye'de bir vakıf kuracaklar. Dolayısıyla, bir şirket kurma
yacaklar, vakıf kuracaklar. Peki, 35'iııci madde bunu karşılayacak mı? Bence karşılamayacak. 
Adam ne kadar mal mülk alma İmkânına sahip? Buna bir sınır koymak lazım. Adam, sonsuz mal 
alma parası var diye, gücü var diye, hele hele belli kötü niyetli kişileri de aynı amaca yönlendire
rek, bir hedef uğruna, bir amaç uğruna bu tür bir girişimlere girerlerse ne yaparız? Ee, ne yaparız, 
o zaman efendim Kanun'u değiştir... Dcğiştİremcyiz arkadaşlar, değiştirenleyiz. Eğer bir hakkı ve
rirseniz hukuk sisteminde, o hakkı almak artık kolay olmaz. Onun için, daha başta bunların tuzak
larını, tehlikelerini düşünerek, mutlaka ve mullaka tedbir almamız lazım. Ben Tapu Kanunu'nuıı 
35'incİ maddesinin bu hükmü tam da karşılamadığı kanaatindeyim. Yabancılar yarın gelir toprak
lar alır, vakıflar kurar, üniversiteler açar. bu üniversitelerinde Türkiye'ye bölücü, Türkiye'nin ide
allerini yok edici, toplumu dejenere edici misyonerler yetiştirebilirler. Bunları şimdiden düşün
mek.„ Yani, Türkiye'de bunlar olmamış işler değil ki, bunlar tarihin her döneminde Türkiye'de ol
muş işler, yani, olmamış işler, hayal ettiğimiz işler falan değil. Türkiye'nin bugün her (arafında mis
yonerler dolanıyor Sayın Bakanım. Yani, bunu bir muhalefet olarak söylediğim için söylemiyorum. 
Siz de bunu devletin yöneticileri olarak biliyorsunuz, herkes biliyor. Dolayısıyla, şimdiden bu ted
birleri alalım diyorum. 

9'uncu maddeye bîr önergemiz var, itiraz ediyoruz, diyoruz ki: Affa uğramış olsalar bile veya 
cezaları geçmiş af kanunlarıyla ertelenmiş olsa bile, bu kişilerin, yani. yüz kızartıcı suçlar işleyen 
kişilerin, kesinlikle vakıf yöneticisi olmaması lazım. Yani, burada bir eksiklik olarak görüyoruz. 

12'nci madde zaten itiraz ettiğimiz maddelerden biri. 
Değerli arkadaşlar. I2'nci maddede bu vakıfların mal değişimlerini... Yani. cemaat vakıfları

nın vakfın amacı dışında bir malı varsa, aynı cemaatin başka bir vakfına devredebilecek. Buna da 
kesinlikle karşıyız. Vakıflar bir amaç için kurulur. Eğer o amaç dışı bir malı var ise, o malını bir baş
ka cemaate, aynı nitelikteki cemaate devretmesinin önü engellenmeli. Neden engellenmeli? Vakıf
lar ticari alım satım yapan veya ticari devir yapan kuruluşlar değil ki, vakıflar bir amaç için kurul
muş kuruluşlar. Dolayısıyla, amaç dışı malları varsa, bunları da o zaman ya devlete iade etsinler 
amaç dışı duruyorsa veya paraya çevirme İmkânları zaten var. Ama, cemaatin başka vakıflarına 
devretme gibi bir hak, bence cemaat vakıflarına kesinlikle verilmemeli diye düşünüyorum. 

Bir başka konumuz, hayrat taşınmaz tahsisi, 16'ncı madde var. Önergemiz geldiğinde onu açık 
açık konuşacağız. 

Bir de 25'incİ madde, cemaat vakıflarına yurtdışında şube açma, faaliyette bulunma yetkisi ve
riyor. Bunu çok tehlikeli olarak görüyorum. Bir cemaat gelmiş Türkiye'de vakıf açmış bir amaç 
için, tekrar gidecek yurt dışında şubeler açacak, bilmem ne yapacak. Tamam, yeni vakıflar falan aç
sın, ama, cemaat vakıflarının yurt dışında şube açmasının anlamı nedir? Çok istiyorlarsa, orada ye
ni bir vakıf kursunlar. Niye benim ülkemde kurdukları vakfın bir şubesini dışarıda açarak, para top
layarak, hılmem ne yaparak, kendi, cemaatlerinin şeyi için kullanabilsinler Bu vakıfların, cemaat, va.-
kıflarının yurt dışında şube açmaları veya temsilcilik açmalarını kesinlikle kabul etmememiz lazım. 
Böyle bir faaliyetleri varsa, ayrı bîr vakıf olarak, ayrı bir kuruluş olarak yurt dışında açabilirler, bu
rayla ilgisi olmaması lazım. Bu noktada kesinlikle itiraz ediyoruz Sayın Bakanım. 

Yani. ileriki maddelerde, 25'ten sonraki maddelerde de tehlikeli bulduğumuz maddelerde, sa
kıncalı bulduğumuz maddelerde Anavatan Partisi olarak elbette görüşümüzü çıkıp anlatacağız; fa
kat, Türkiye'nin etrafının tuzaklarla dolu olduğunu. Türkiye'nin dostu olmadığını. Türkiye'nin her 
tarafının kötü emellİ ve tarihten gelen bir hınç anlayışıyla çevrili olduğunu unutmamamız lazım. Ya
ni, Lozan'da hallettiğimiz konuların, Lozan'da mutabakata vardığımız konuların ve kendilerinin de 
imzaladığı uluslararası bir sözleşmede geçerli olan konuların, tekrar dönüp dönüp sanki bu Sözleş
me, bu Anlaşma yokmuş gibi yeniden yeniden yeniden bu milletin önüne getirilmesinin, bu Mecli-
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sin önüne getirilmesinin iyi niye) kurallarıyla bağdaşmadığını ve mutlaka ve mutlaka burada bir 
hinlik, bir cinlik, geleceğe dair bir plan düşünüldüğünü unutmamamız lazım. 

Bu bakımdan, cemaat vakıflarıyla ilgili -ki, temel iki endişemi söylcdim-
1) İleride oluşacak ekümenlik propagandasının veya ekümenlik eylemlerinin şimdiden önünü 

kısıtlayıcı unsurları koymamız, 
2) Kendi ülkemizde misyoner yetiştirip, kendi ülkemiz insanlarının, dcvlciimizin dejenerasyo

na uğramasını önlememiz lazım. 
Bu iki sakıncayı ortadan kaldıracak net, kesin, kati. bu milletin önünde söz veriyorsanız, ta

mam, varız, ama bizim gördüğümüz kadarıyla birkaç maddede bunun engelleri var. Bir tanesi, işte. 
dediğim gibi 5'inci maddede mütekabiliyet hiçbir şey ifade etmez... 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
SÜLEYMAN SAR1BAŞ (Devamla)- ...çünkü, mütekabil olmak için sizin de onun kadar pa

ranız pulunuz, gücünüz olması lazım. Böyle bir şeyiniz yok. O gelir, yer alır, üniversite açar, sizin 
mütekabiliyetiniz vardır ama, bir şey yapamazsınız. 

Dolayısıyla, bunların mutlaka ve mutlaka bir kez daha düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Bu konuda da iyi niyetli olduğunuzu, Sayın Bakanım, biliyorum ve bu Kanun'un bu tehlikeleri kal
dırıldıktan sonra, inşallah milletimiz için hayırlı olduğunu düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sarıbas. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öyınen. (CHP sırala

rından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekille

ri; huzurunuzdaki Vakıflar Yasası hakkında Grubumuzun bazı görüşlerini ifade etmek istiyorum. 
Öncelikle bir noktaya müsaadenizle dikkatinizi çekeyim: Mecliste görüştüğümüz Yasa Tasarı

sı, Hükümetin Avrupa Birliği Uyum Paketi çerçevesinde getirdiği bir tasarıdır. Yani, Avrupa Birli
ğinin Türkiye'den talep ettiği bir hususla ilgili olarak hazırlanmış bir taşandır. 

Şimdi, Avruoa Birliğinin talebine bakıyoruz, İlerleme Raporu'na bakıyoruz. İlerleme Rapo-
ru'nda "Türkiye, Vakıflar Yasası'nı değiştirsin" diye bir talep yok. Avrupa Birliğinin bizden böyle 
bir talebi yok, Avrupa Birliğinin bir tek talebi var; o da azınlık vakıflarıyla ilgilidir. Sadece azınlık 
vakıflarıyla ilgilidir. 

Sîz, şimdi, Avrupa Birliğinin bir talebini yerine getireceğiz diye bir yasa tasarısı hazırlıyorsu
nuz. Bunun içinde sadece bir bölümü Avrupa'nın istediğiyle ilgili, geri kalan hususlar Hükümetin 
kendi düşüncesi çerçevesinde hazırladığı bir metindir. 

Şimdi, bu metne dikkatinizi çekmeden önce, bir noktaya daha değinmek istiyorum; o da şudur 
Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği gerek bu konuda gerek başka konularda, Kıbrıs konusun

da, 301 'inci madde konusundaki taleplerini, son zamanlarda sizin de dikkatinizi çekmiştir, tehdit 
edici bir üslupla dile getirmeye başladı. Yani, bize "Avrupa mevzuatının gereğini yerine getirin." 
demiyorlar, bizi sürekli olarak tehdit ediyorlar; tren kazası olurmuş, müzakereler veto cdilirıniş, 
müzakereler koparmış. Sürekli olarak bir baskı altındayız. 

Şimdi. Sayın Bakan kalkıyor, burada diyor ki: "Biz iyi niyetle, başkalarına ömek olmak için 
yapıyoruz." 

Arkadaşlarım, gerçekleri konuşalım. Gerçek şudur ki, Hükümetimiz büyük bir baskı altında
dır... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ya, bir dinlesenize!,. Bakın, çok ciddi şeyler söylüyor Beyefendi. 

- 3 4 9 -



TBMM B:13 1. II . 2006 O; 5 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - ...ve bu baskıya karşı direnmek Hükümetin de görevidir. 
Hükümet direnemezse Meclisin görevidir. Ama, her halükârda, Türkiye Büyük Millet Meclisi dış 
baskılar altında yasa çıkarmak geleneğine sahip değildir. Bu Hükümete baskı yapabilirsiniz. 
Hükümet bu baskıyı kabul cdcr-ctmcz. kendi bilecekleri iştir; ama, bu Meclise baskı yapamazsınız. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum ki, yalnız Cumhuriyet Halk Partisinin değil, Adalet ve 
Kalkınma Partisinin duygularım da temsil etmeye çalışıyorum. Siz, baskı altında kanun çıkarmayı 
kabul ediyor musunuz? 

Size diyorlar ki. şunu, şunu, şunu yapacaksınız. Somut olarak söylüyorlar, azınlıkların hangi 
hakkını nasıl teslim edeceksiniz, onlara ne haklar vereceksiniz. Arkadaşlarım sordu, ben de soruyo
rum: Hükümet, şimdi çıkıp, şu kürsüden diyebiliyor mu: "Bizim hazırladığımız tasarıdaki hüküm
ler, aynen, Avrupa ülkelerinin azınlıklarla ilgili mevzuatındaki hükümlerdir." İşte, farklarını Sayın 
Eraslan anlattı size. Kendi ülkelerinde olmayan hakları sizden istiyorlar. Niçin? Çünkü, İstanbul'da
ki azınlık onu istiyor da onun için. Bu olacak iş mi?! Yani, onlar bizden istedi diye kanun hazırla
yacağız; bakmayacağız, Avrupa'da da aynı haklar var mı. 

Şimdi, size soruyorum: Batı Trakya'daki Türklerle ilgili olarak, geçerli mevzuatta bu haklar 
var mı? Yok. O zaman, niçin siz bunu getiriyorsunuz? 

Önünüze böyle bir talep gelince, yapılacak iş gayet basittir. Diyeceğiniz şu; diyeceksiniz ki: 
"Bu konuda bizim bir temel anlaşmamız var, Lozan Anlaşması." Lozan Anlaşması'ıı in -arkadaşla
rımız da anlattı- 37 ile 44'üııcü maddeleri, İstanbul'daki Rum azınlığın haklarıyla ilgilidir. Çok gü
zel... Bir de 45'inci madde var: Aynen "Bu haklar" diyor "Batı Trakya'daki Türkler için uygula
nır." Yani, eşitlik getirmiş, mütekabiliyet getirmiş. 

Şimdi, Yunanistan'ın bu konuyla ilgili, 1980 tarihli yasası var. O yasasında açıkça diyor ki: 
"Lozan'ın hükümleri aynen uygulanır ve" diyor "mütekabiliyet aranır." Siz arıyor musunuz? Sayın 
Bakan çıkıyor, bir taraftan diyor ki: "Mütekabiliyet unsurunu biz getirdik, Komisyonda da olsa", bir 
taraftan da diyor ki: "Bizim tarihimiz var, geleneklerimiz var, örnek olalım," Hangisi? Mütekabili
yete uyacak mısınız uymayacak mısınız? Alicenaplık mı yapacaksınız? Yani, uluslararası bir anlaş
mayla sahip olduğumuz hakları bir tarafa bırakıp. "Bİz alicenap milletiz, onların verdiğinden fazla
sını veririz" mi diyeceksiniz? Hangisidir Hükümetin tutumu? Lütfen çıkın, söyleyin. 

Şimdi, Yunanistan'da -değerli arkadaşım Haluk Koç biraz önce anlattı- değerli arkadaşlarım, 
oradaki Türklerin uğradığı muamele zulümdür. 60 bin Türk'ü vatandaşlıktan attılar, geri almıyorlar. 
Tek sebebi, tedavi için yurt dışına çıkmış, eğitim için yurt dışına çıkmış; vatandaşlıktan attılar, va
kıflarına el koydular. Vakıflardan bahsediyoruz, 1967 yılında iktidara gelen cunta, Türklerin vakıf
larına el koydu. Şu anda bir tek Türk vakfının başında Türklerin seçtiği yönetici yok; İstanbul'daki 
Rum vakıfları öyle mi? Biz bununla da yetinmiyoruz, o da yetmez daha fazlasını verelim, daha faz
lasını verelim, Yunanistan vermese de verelim... Niçin? Çünkü, Avrupa Birliğinin baskısı altındayız. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir)-Yalakalık için... 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğine buradan bir mesaj vermek 

istiyoruz: Bizim dostumuzsanız dost gibi hareket edelim; bizim ortağı m ızsanız ortak gibi hareket 
edin, ama şu yaptığınız iş ne dostluğa sığıyor ne ortaklığa sığıyor; bizi baskı altına, cendere altına 
almaya çalışıyorsunuz, buna hakkınız yok. önce, gidin Yunanistan'a, deyin ki: "Türk vakfı yöneti
cilerini, bırakın Türkler seçsin." Orada haklarını sağlayın, Türklerin haklarını sağlayın, sonra bize 
gelin, "Bakın" deyin "bir Avrupa ülkesi olarak Yunanistan Lozan'a uyarak şu şu hakları tanıdı, siz 
de aynısını yapın." Geün beraber imzalayalım burada. Orada, ben size burada. Cumhuriyet Halk 
Partisi adına söz veriyorum: Yunanistan, oradaki Türk vakıfları hakkında hangi hakkı kabul ediyor
sa, biz aynısını kabul etmeye hazırız. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Kiirşad, bileğini orada koymalı. 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Efendim, İstanbul'daki Rumları rehine mi alıyorsunuz? Yani, 
Yunanistan yasası eşitlikten, mütekabiliyetten bahsederken, oradaki Bafı Trakya Türklerini rehine 
mi alıyor? Biz, "İstanbul'daki Rum asıllı vatandaşlarımızın haklarını kısıtlayalım" mı diyoruz size? 
Onların, Türk vatandaşı olarak hepimiz gibi esil hakları yok mu? Aranızda hukukçular var, bilirsi
niz, azınlık hukuku demek, efendim, kısıtlayıcı bir hukuk demek değildin bütün vatandaşların sa
hip olduğu haklara sahiptir azınlık, arlı, bazı imtiyazlara sahiptir, azınlık hukuku bu. Yani, siz onla
ra ilave imtiyaz veriyorsunuz. Nasıl İmtiyaz vereceksiniz? İşte. Lozan'a göre karşılıklı olarak İmti
yaz vereceksiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Baskı altında kaldık, tek taraflı taviz... 

Değerli arkadaşlarım, size çok ciddi bir şey söylemek istiyorum: İç Tüzük'ümüze göre 
Hükümet yazılı sorulara on beş gün içinde cevap vermek zorundadır. Şimdi, en önemli, cıı hayati 
konularda sorular soruyoruz, aylarca cevap alamıyoruz. Bir soru bununla ilgilidir. Ben Hükümete, 
Sayın Bakana resmen sordum, Öcdİm ki: Siz, Mayıs 2005 tarihinde, eski adıyla Azınlıklar Tali Ko
misyonu, yeni adıyla Azınlıklar Koordinasyon Kumlu toplantısında Lozan Antlaşması'nın vakıflar
la ilgili mütekabiliyet ilkesinden vazgeçilmesi kararını aldınız mı almadınız mı? Devletimizin ar
şivleri var, burada gerçekleri söyleyeceksiniz. Sonra yarın çok fena mahcup olursunuz. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Mahcubiyet yerine Yüce Divana giderler. 

ONUR OYMEN (Devamla) - Çıkın bu kürsüye, eleyin ki: "Biz almadık böyle bir karar." Al
dıysanız da çıkın itiraf edin. Kalkıyorsunuz, tek başınıza Lozan'ı ilga etmeye kalkıyorsunuz, Lo
zan'daki mötakabiliyet kuralını ortadan kaldırıyorsunuz. Ondan sonra, biz baskı yapınca, biz eleş
tirince, Avrupa Uyum Komisyonunda, Adalet Komisyonunda çıkıyorsunuz, burada diyorsunuz ki: 
"Biz teklif ettik mütekabiliyeti." İnsaf edin! İnsaf edin! Bizim elimizde sizin Hükümet olarak sun
duğunuz metin var. Var mı bu metinde mütekabiliyet? Siz çıkartmışsınız. Lozan'da olan mütekabi
liyet ilkesini siz çıkarttınız, diyoruz biz, İddia ediyoruz, (CHP sıralarından alkışlar) 

Gelin, burada, bu kürsüde deyin ki: "Hayır, öyle bir şey olmadı, o Komisyonda öyle bir karar 
almadık." Ve yarın biz iktidara gelince, çıkarırız devlet arşivlerini önünüze koyarız ve sizi çok mah
cup ederiz. Bunu yapmayın. Bumı yapmayın. Bu haklar, devletimizin çok büyük fedakârlıklarla, 
çok büyük mücadelelerle elde ettiği haklardır. Sizin Lozan'ı delmeye hakkınız yok. Lozan'ı deldir
meyiz, buna hakkınız yok, bunu yapamazsınız. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir şey daha söyleyeyim size: Siz biliyor musunuz ki, bir anlaşmada ya
bancılara azınlıklar konusunda Türkiye'nin neleri yapacağını kabul ettirme, dikte ettirme hakkı var. 
Hangi anlaşmadır bu? Bu, Sevr Anlaşması'nın 151'İnci maddesidir. Sevr Anlaşması'nın 151 'inci 
maddesine göre, büyük devletler ve ilgili kuruluşlar, Türkiye'ye tek tek, azınlıklar konusunda yap
ması gerekenleri dikle eıme hakkına sahiptir ve Anlaşma'nın 151'İnci maddesi "Türkiye de buna 
aynen uyacaktır." diyor. 

Değerli arkadaşlar, biz, Lozan'da bu maddeyi yırttık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Lozan'da bu yok, Sevr'de var ve burada size uygulanan Sevr 
Anlaşması'dır, dikkat ediniz. Böyle madde madde, size gelip de "şunu şöyle yapacaksınız, azınlık
lara şu şu şu hakları vereceksiniz" diyenler, Sevr'den kaynaklanan bir hakkı kullandıklarını zanne
diyorlar. Lozan'da bu çıkarılmıştır, yoktur. Siz, böyle şeyleri kabul edemezsiniz. Size böyle teklif
le geldikleri zaman diyeceksiniz ki: "Sizin böyle teklifte bulunmaya hakkınız yok. Bir tek şey söy
leyebilirsiniz: Avrupa Birliği mevzuatına uyun." Biz de diyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi olarak: 
Avrupa Birliği mevzuatına uymaya hazırız; ama, mevzuatta olmayan şeyleri, bazı azınlıklara yara-
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nacağız diye bize dikte etmeye kalkışmayın, diyoruz Avrupalılara. Hükümete de söylüyoruz ve bu 
mesajımızı da çok açıkça ifade ediyoruz; Değerli arkadaşlarım, lütfen dış baskılara boyun eğmeyin. 
Dış baskılara boyun eğmeyin. 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Boyun mu kalmış onlarda?! 
ONUR ÖVMEN (Devamla) - Yetti artık; yani, gerçekten Türk milleti isyan ediyor. Geçen so

ne Avrupa Birliğine destek yüzde 75'tİ, şimdi yüzde 33 bugün. Bu niye böyle? Haksız dayatmalar 
yüzünden; bir. Hükümetin bu dayatmalar karşısında yeterli tepki gösteremem es İnden. Yani, insaf 
ediniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurunuz. 

ONUR ÖYMEN (Devamla) - Yani, gerçekten buna çok büyük bir tepki gösteriyor halkımız. 
Biz, şerefli bir milletin çocuklarıyız. Biz, baskı altında boyun eğmeye alıştırılmadık, bize bunu öğ
retmediler hiçbir yerde ve şimdi siz, her baskı karşısında boyun eğiyorsunuz, attan düşen bir bini
cinin "zaten inecektim" demesi gibi, gelip, "Biz, zaten bu kanunları çıkaracaktık," diyorsunuz. İn
saf ediniz! İnsaf ediniz! Yani, millete karşı. Meclîse karşı, tarihe karşı yükümlülüğümüz var. Bir ke
re daha öneriyorum Sayın Bakan, lütfen, çıkın, burada "Hayır, biz, Lozan'daki karşılıklılık ilkesini 
kaldırmayı kararlaştırmadık ilgili komisyonda." deyin. Diyemiyorsanız... 

BAŞKAN - Sayın Öymcn, lütfen konuşmanızı tamamlayın. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Sözlerimi bitirdim Sayın Başkan, 
Hiç merak etmeyin, şunu söylüyorum, arkadaşlarımız zaten bütün söylenecekleri söylediler. Şu 

anda yapılacak bir tek iş vardır: Hükümet bu Yasa'yı geri çeker, Avrupa Birliğine der ki: "Bİz, bu 
konuyu iyi niyetle ele almaya hazırız, Yunanistan'la masaya oturmaya hazırız, Yunanistan'ın vere
ceği bütün hakların aynısını size tekeffül ediyoruz; ama, onların vermediği hiçbir hakkı bizden is
temeyin. Önce ben Meclisten yasa çıkartmam, önce Yunanistan'la anlaşırım, oradaki soydaşlarımı
zın haklarını korurum, aynı hakları da İstanbul'daki Rumlara veririm." 

Hiç kimse zannetmesin ki, biz, Türkiye'deki azınlıklara az hak verilmesini istiyoruz. Hayır, 
çağdaş bir ülkede azınlıklara ne hak veriliyorsa, biz de onu vermek isteriz. Hiç kimseden daha az 
insancıl değiliz, ama, Türkiye'nin haklarını koruma konusunda da hiçbir ülkenin gerisinde kalamayız. 

Değerli arkadaşlarım, sizin sağduyunuza güveniyoruz. Lütfen, bu gibi konuları parti konusu gi
bi görmeyiniz, bunlar millî davalardır; yarın öbür gün çocuklarımıza anlatamayız, niçin baskılara 
boyun eğdiğimizi, teslim olduğumuzu çocuklarımıza anlatamayız. Sizden rica ediyoruz, bir kere da
ha düşününüz ve dikkatle değerlendiriniz ve Sayın Bakandan rica ediyorum, lütfen Sayın Bakan, 
geliniz bu kürsüye, bu söylediklerime cevap veriniz. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Hiç

biri doğru değil, vehim üzerine konuşuyorsunuz, 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Lozan mı Sevr mi Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ve

him, vehim hep bunlar. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Atatürk' ün rövanşını mı alıyorsunuz'.' Vahdellin'İn gereklerini 

yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - AK Parti Grubu adına, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar.) 
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AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA NURİ AKBULUT (Erzurum) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Vakıflar Kanunu Tasarısı'yla ilgili olarak birinci bölüm üzerinde söz almış bu
lunuyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz, iki üç günden 
beri Vakıflar Kanunu Tasarısı'nın çıkmaması İçin çalıştıklarını samimi birdİlle ifade etti. Bu, bizim, 
iki günden beri Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisinin grup önerileriyle Meclisi ça
lıştırmama, yasaları görüştürmeme yönündeki iddiamızı doğrulamış oldu, onu öncelikle belirtmek 
istiyorum. 

MEHMET NURİ SAVGUN (Tekirdağ) - Sapla samanı karıştırma. 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Senin aklın yetmez. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - İkincisi: Vakıflar Kanunu'nun 2'nci maddesinde, 
bu Kanun'un uygulanmasıyla ilgili olarak milletlerarası mütekabiliyet ilkesinin saklı olduğu husu
sunu, bir değerli Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz soru olarak Sayın Bakanımıza sundu. 
Adalet Komisyonunda 24 milletvekili var, bunların 16'sı AK Partili milletvekilidir, 7'sİ Cumhuri
yet Halk Partili ve 1 Anavatan Partili arkadaşımız var. 

Demin mayıs ayında konuşmadan bahsetti. Mayıs ayında, evet. Yasa'nm geneli üzerinde gö
rüşme yapıldı; herhalde geneli üzerinde görüşme yapılırken maddelerle ilgili önerge verilemez. Bu
nu arkadaşlarımız takdir edeceklerdir, 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - O zaman söyledik; işte bak, aynı şeyi söylüyorsun, 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Kaldı ki, Yasa'nm maddeleriyle ilgili görüşme ya
pılmadan Önce Sayın Başbakanımız, S'inci Batı Trakya Türkleri Kurultayı'nda bu mütekabiliyet il
kesinin vakıflarla ilgili olarak yasaya konulacağını da açıklamıştı. Onu belirtmek istiyorum. 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Peki, alt komisyonda niye değiştirmediniz? 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, vakıfların Türk milletinin tari

hinde büyük Önemi olduğunu hepimiz biliyoruz. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Güneş balçıkla sıvanır mı? 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) -Özellikle arkadaşlarımız belirtti, Osmanlı İmpara

torluğu kamu hizmetlerinin birçoğunun vakıflar eliyle görüldüğü ve Avrupalıların Osmanlı İmpara
torluğumu bir vakıf cenneti olarak nitelendirdiği bir kuruluş. Ecdadımızın vakıflara gösterdiği bu 
özenden dolayı biz iftihar ediyoruz. Ancak, ne yazık ki, vakıflarımız son yıllarda ihmal edilmiştir. 
Gerek yurt dışında gerek yurt içindeki vakıf, kültür ve tabiat varlıklarımız, bakımsızlıktan, gerekti
ği gibi korunamayışından dolayı gelecek nesillere ne yazık ki layıkı veçhile aktarı lamam ıştır. An
cak, AK Parti İktidarından sonra, özellikle şu dört yıl içerisinde, bugüne kadar yaklaşık 40-45 va
kıf eseri onarılmışken, bugüne kadar l.lOO'den fazla vakıf eseri onarılmış, bakımları yapılmış ve 
yıl sonuna kadar da inşallah 2 bin kadar vakıf, kültür ve tarihî varlıkları onarılmış olacaktır. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımız "Vakıflar Yasa'mız mükemmel, ye
ni bir yasaya niye gerek var?" diye eleştiriyorlar. Evet, bir Vakıflar Yasa'mız var. 1935 yılında ka
bul edilmiş, 1936 yılında yürürlüğe girmiş, biz 2006 yılında yaşıyoruz. Yani, yetmiş yıl Önce kabul 
edilen, yürürlüğe giren bir yasayı... 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Sabık Vakıflar Yasası yalnız. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - . ..yetmiş yıllık çağdaş ilerlemeleri dikkate alıp da,.. 

MUHARREM KİLİÇ (Malatya) - Eski Vakıflar Yasası... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - ...bu yasa yeterlidir demek, her hâlde... 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Neresini beğenmiyorsun? 
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MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - ...Cumhuriyet Halk Partisinin ilericilik anlayışıy
la çok bağdaşıyor. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Neresini beğenmiyorsun? 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Onu, milletimizin takdirine bırakıyoruz. 

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Yeni Vakıflar Kanunu Medeni Kanunda... 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Gericiler... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Arkadaşlar, 2006 yılında yaşıyoruz. Yani, yenili
ğe direnmek, çağdaşlığa direnmek... 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Ne çağdaşlığı be?! Sen çağdaş mısın? 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla)- ...uygar düzenlemelerden geri durmak... 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Sen çağdaş mısın? 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla)- ...bence, ilerici geçinen bir partiye yakışmıyor. 
Simdi, bu Yasa niye hazırlandı, hazırlanış amacı ne? Sayın Bakanımız izah etti; ama, ben şun

ları... 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - AB'ylc ilgisi tıc? Brüksel'e yerleşin. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Ha, AB'yle ilgisini söyleyeyim. Değerli arkadaş
lar, Sayın Bakanımız da söyledi, şimdi, ağızlarda bir sakız var 'Avrupa Birliği istedi" diye. Demin 
Sayın Onur Öymen de söyledi, Avrupa Birliğinin, vakıllarla İlgili, "ille de Vakıtlar Yasası çıksın" 
diye bir iddiası yok. 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Sen, Onur Öymen'İn ayağına su dökemezsin! 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Avrupa Birliğinin ilerleme raporunda eleştiri ko
nusu edilen sadece siyasi kriter. Yani, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, mülkiyet hak
kı ve ayırımcılık yapılmaması, yani, devletin dili ve dini farklı olan, kendi bünyesinde yaşayan azın
lıklarla ilgili olarak bir ayrıcalık tanımaması ki, bu, olması gereken bir şey. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Tanıyor muyuz biz? 

MEHMET KÜÇÜKAŞ1K (Bursa) - Protestanlar azınlık mı? 

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Niye uyum paketi içerisinde çıkartmaya kalktınız, söyleyebilir 
misiniz? 

MEHMET KÜÇÜKAŞ1K (Bursa) - Protestanlar azınlık mı? 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Simdi, Vakıflar Yasası'm, dört yıldır hazırlanan 
bir Vakıflar Yasası'm Cumhuriyet Halk Partisi, kalkıp da, "Agop'un hakkının Agop'a verilmesi" gi
bi çok basite İndirgeyerek değerlendiriyor. 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Protestanlar azınlık mı? 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Yani, böyle bir yasanın "Agop'un hakkının 

Agop'a verilmesi" gibi değerlendirilmesini, ben, bülün milletimizin takdirine bırakıyorum. 
ATİLA EMEK (Antalya) - Takdir edecek. 
ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Bu konuyla ne ilgisi var ya? 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) -Sayın Bakanımız da belirtti, bu Kanun akşamdan 

sabaha hazırlanmış bir kanun değil. 
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Bu konuda aceleniz ne? 8 Kasımdan sonra getirin, 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Millet İş istiyor, aş istiyor, sen onun derdine bak. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - 3 Kasım 2002'den sonra, 58'inci Hükümetin gö

reve başlamasından hemen sonra bu Kaııun'un hazırlıkları yapılmış. Cumhuriyetimizin 83'üncii yı-
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lında, "Uluslararası Vakıf Sempozyumu" düzenlenmiş Ankara Üniversitesinde. Yurt içinden ve yurt 
dışından katılan katılımcılarla, "Medeni Kanun öncesi vakıf sistemi, sonrası vakıf sistemi, uluslara
rası alandaki vakıflar, vakıf kültür ve değerleri, vakıfların yapılandırılması" hususlarında geniş ola
rak katılımcıların fikirleri alınmış, kitap haline getirilmiş. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Burası Erzurum, dinlemeye mecburum diyorsun ya! 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Yavaş anlat, Erzurumlular dinlemiyor, 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Daha sonra internet ortamında herkese açık tutul
muş. Bütün görüş ve öneriler alındıktan sonra da bu Yasa hazırlanıp, 13 Haziran 2005 tarihinde 
Meclise sunulmuş. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Komisyonda gerekse Mecliste, hangi yasa gelirse gel
sin, "Bu yasaya gerek yok, bu yasa üzerinde daha çok çalışalım, üç beş yıl sonra ortaya çıksın" gi
bi, Meclisi frenleme. Meclisi çalıştırmama gibi bir düşünceyle hareket ediyor, 

FERİDUN FlKRET BALOÛLU (Antalya) - Ne üç beş yılı ya! Ne zaman üç beş yıl dedik. Sen 
meydanı boş buldun, atıp duruyorsun. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Şimdi, şu Yasa "da sadece cemaat vakıflarına tanı
nıp, sanki cemaat vakıflarına hiç olmayan haklar veriliyormuş gibi bir iddiada bulunmak yanlış. 

Arkadaşlar, siz de iyi biliyorsunuz, 3 Ağustos... 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Lozan'dan yana mısın, Sevr'den yana mısın? 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Ben haktan yanayım. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. Sayın Hatip müdahaleden konuşamıyor. Rica ediyorum. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Yani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ister Müs
lim, ister gayrimüslim olsun, hepimizin haktan yana olması lazım. 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Çok hızlı konuşuyor, anlamıyoruz Sayın Başkan. 

NAİL KAMACI (Antalya) - Kendi kendini engelliyor. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, Yasa niye hazırlandı'.' Bakın, 
uygulamada on tane kadar yasa var. Şimdi, biz Adalet Komisyonu üyeleri hukukçularız. Mesela, 
1940 tarihli bir vakıf zeytinlikleri ve ormanlıklarla ilgili bir yasa var. Bu Yasa 1940 yılında yürür
lüğe girmiş, 70'te yürürlükten kaldırılmış; ama, 1984 yılında yürürlüğe giren bir yasada, 70'te yü
rürlükten kaldırılan bir yasaya atıf yapılmış. Şimdi, biz de tereddüt ettik, acaba bu Yasa yürürlükle 
mi değil mi? 

MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Burada da var. biz düzeldik. 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Evet, siz de söylediniz Nuri Bey, sizin de dikkati
nizi çekti. Şimdi, neticede yürürlükte olmadığı anlaşıldı. 

Şimdi, on tane kanun, altı tane tüzük, otuza yakın yönetmelik, belki ona yakın tamim var; ya
nı, ne nerede'bı'ıın m esi müm'Kün degı'ı. 'Ka'ıöı 'ki, öcm'ın de söyledim, yetmiş yı*ı oncc'Ki düzenleme, 
yaşanan sıkıntılar, ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermesi mümkün değil. Şimdi, yeni bir Vakıf Ka
nunu çağdaş bir anlayışla yeniden ele alınıyor. Neler getiriyor yeni Kanun'umuz? Mesela vakıf kur
mak kolay (aştırılıyor. Eskiden vakıf kurmak için en az 500-600 milyar lira paraya ihtiyaç vardı; ya
ni, İsteyen herkes vakıf kuramıyordu; ama, şimdi, amacı gerçekleştirecek mal varlığına sahip olun-
masıyla vakıf kurulabilecek. 

OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Transferler kolaylaşsın... 

MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Yine, vakıfların kuruluş amacı için tahsil edilen 
taşınmazlar dışındaki mal varlıklarını vakıflar tasarruf edebilecekler, diledikleri gibi değerlendire
bilecekler. 
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Diğer yandan, görevini aksatan vakıf yöneticilerinin hemen azli yerine önceden uyarma ve pa
ra cezası verme gibi, onların görevlerini sürdürmesine imkân tanıyan düzenlemeler var. 

Diğer yandan, vakıf mevzuatı tek bir mevzuat haline getiriliyor, tek bir çatı altında uygulama
daki karışıklıkları ortadan kaldıracak çağdaş bir düzenleme haline getiriliyor. 

Görüştüğümüz bu Tasan, daha demokratik, daha katılımcı, insan haklarına saygılı ve daha gü
venceli bir yasadır. 

ORHAN ERASLAN (Niğde)-"Emperyalizm çağdaşlıktır" diyenler senden önce de vardı Nuri. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla)-Diğer yandan, vakıfların kuruluş amaçlarının ger

çekleştirilmesi yolunda -iktisadi İşletme ve şirket kurma- önleri açılıyor. Vakıflar mal varlıklarıyla 
körü körüne oturmayacaklar, kuruluş amaçlarım gerçekleştirmek üzere bu paralarını değerlendire
cekler. 

Arkadaşlar, diğer yandan, yine, çağdaş vakıf anlayışına uygun olarak vakıflarımızın yurt için
de ve yurt dışında temsilcilik ve şube açma hakkı getiriliyor ve uluslararası vakıf örgütleriyle irti
batlı olma, onlara üye olma hakkı getiriliyor. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Patrik ekümenik olsun diye değil mi; yurt dışında, yurt içinde?.. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Ya, lütfen Orhan Bey. sîzde bunun böyle olmadı

ğını biliyorsunuz. 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yani, bunun başka izahı mı var Allah aşkına! Sayın Akbulut, 

yapma böyle! 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Diğer yandan, değerli arkadaşlar, vakıf kültür var

lıklarının tespiti, tescili ve korunmasıyla ilgili düzenlemeleri içeriyor Yasa'mız. 
Yine, oluşturulan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla, yurt dışında bulunan vakıf eserleri

mizin, yine, onarımı ve bakımıyla ilgili inşallah daha imkânlar olacak şekilde düzenlemeler yapıl
mış. 

Diğer yandan. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kuruluş yasasından yoksundu, bir kanun hükmün
de kararname ile idare ediliyordu. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğü hem teşkilat şeması olarak çağdaş birimlere kavuşturuluyor 
hem de Vakıflar Meclisi 15 üyeyle daha katılımcı, daha demokratik, daha etkin bir kurum haline ge
tiriliyor. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sen hangi çağdaşlıktan bahsediyorsun Sayın Hatip? 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar "cemaat vakıfları" di

yorsunuz. Cemaat vakıfları, demin Sayın Bakanımızda söyledi, 1926 yılından önce kurulmuş, Os
manlı İmparatorluğu zamanında padişah fcrmanlarıyla kurulmuş vakıflar. Bunlar, bildiğiniz gibi, 
Osmanlı İmparatorluğunda hükmi şahısların gayrimenkul edinememesi nedeniyle ellerindeki veya 
kendilerine ait gayri m en külleri şahıslar namı müstear veya namı mevhum adına kaydett irebiliyor
lardı. 

Namı müstear dediğimiz, kilisece güvenilir, işte kilisenin bekçisi veya görevlisi adına kayde
dilen taşınmaz ile namı mevhum, yani yüzyıllar önce ölmüş azizler adına yapılan kayıtlardı. Bun
lar 1912 yılında çıkarılan bir kanunla... 

{Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Devam etsin, çok yararlı!.. Devam, devam!.. 
ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Tamam, kes!.. 
BAŞKAN - Buyurun. 
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MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla)- Değerli arkadaşlar, 1912 yılında bir kanun çıkarıl
dı. Bunların namı müslear adına kayıtlı olan gayrimeııkullerinin cemaat vakıfları adına tescil imkânı 
tanındı, ama namı mevhumları kaydettiremediler. 1926 yılında Medeni Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra, yürürlükle ilgili "Kanunda vakıflarla ilgili bir düzenleme yapılacak." denildi ve 1935 yılın
da da Vakıflar Kanunu yürürlüğe girdi. Bu Kanun 1935 yılında kabul edildi, 1936 yılında yürürlü
ğe girdi. Cemaat vakıflarına bir imkân tanındı, denildi ki: "Ellerinizdcki veya tasarrufunuz altında
ki gayrimenkulIcri tescil ettirebileceksiniz," Bir de "Gelirleriniz ne, bu gelirleri nereye harcıyorsu
nuz. isminiz ne, amacınız ne, bunları beyan edin." denildi. Bu beyan daha sonra vakfiye olarak esas 
alındı. 1936 ila 1974 yılma kadar cemaat vakıfları, normal hemalım-satım hem bağış ve vasiyet yo
luyla gayrimenkul edinebildiler. Ama, 1974 yılında bir hukuk genci kurulu kararı dedi ki: "Şayet, 
cemaat vakıfları 1936 beyannamelerinde..." 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, Haıip patinaj yapıyor, lütfen... 
BAŞKAN - Sayın Bodur, size hiç uymuyor yani bu. Bir milletvekili arkadaşımıza böyle söy

lemek uymuyor. 
ALİ RİZA BODUR (İzmir) - Dinlemekten bıktık artık ya! 
BAŞKAN - Sayın Akbulut, siz son cümlelerinizi söyler misiniz efendim. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, devam etsin, iyiydi. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Şimdi, arkadaşlar, haksızlık şurada, şunu söyleyeyim de ben: 1974 yılında Yargıtay Hukuk Ge
nel Kurulu, "Şayet beyannamelerinde açıkça bir hüküm yoksa, cemaat vakıfları mal edinemez; ba
ğış ve vasiyel yoluyla da mal edinilmesini kabul edemez." diye bir karar çıkardı. Bu karar ne kadar 
haklıydı, tabii, o konuda bir şey söylemek istemiyorum ama, 1974'ten sonra cemaat vakıfları mal 
edinemediler ve açılan davalarda. I974*tcn öneeki iktisapları nedeniyle açılan davalarda aleyhle
rine neticelendi. 

Şu andaki Tasarı'mn 7'ııci maddesiyle getirilen düzenleme şu: 1936 yılı beyannamelerinde ya
zılı olup da halen tasarruf ettikleri namı müslear ve namı mevhum adına kayıtlı taşınmazları cema
at vakıfları adına tescil edilebilecek... 

BAŞKAN - Sayın Akbulut, lütfen son cümlelerinizi alayım. 
MUSTAFA NURİ AKBULUT (Devamla) - Bitiriyorum Değerli Başkanım. 
Yani, burada bir hakkın teslimi söz konusu. Haktan yana olan, hakkı gözeten, hakkın zayi ol

masını istemeyen herkesin bu Yasa'ya taraftar olması lazım, 
Ben, bu vesileyle, hazırlanmış olan bu Tasarı'mn ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dili

yor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akbulut. 
Sayın milletvekilleri, çalışma saatimiz tamamlanmıştır. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Kasım 2006 Perşembe günü. alınan ka

rar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
İyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 21.59 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
!.- İzmir Milletvekili Türkân MlÇOOĞULLARI'mn. müzelerin güvenliğine ve envanterlerine 

ilişkili sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ"un cevahı (7/14768) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yazılı sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini bilgilerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

ESn M İ Ç O O Ğ U L L A R I 
İzmir Milletvekili 

1- Ülkemizde kaç adet müze bulunmaktadır ? Bunların kaçında kamera 
sistemi bulunmaktadır ? 

2- Ülkemizde sergilenen tarihi ve kültürel eserlerin envanteri çıkarılmış 
mıdır ? Bunlar hangi müzelerde sergilenmektedirler ? 

3- Halen müzelerimizde sergilenen tarihi ve kültürel eserlerin toplam 
mali değeri ne kadardır ? 

4- Bugüne kadar müzelerden kaçırılan, kınlan yada tahrip edilen eserlerin 
toplam değeri ne kadardır ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B.16.0.BHI.0.0O.OO.00/i.*rt3$ ^ ^ « " İ L / 2 0 0 6 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/07/2006 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-23246 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Türkan MİÇOOÖULLARTnm 7/14768-23251 Esas N^lu so. 
Önergesinin cevabı ekte sunulmakladır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Atilla KOÇ 
EK: Cevap Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAVIN TÜRKAN MİÇOOĞULLARrNIN 7/14768-23251 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZİRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Soru 1: 

Ülkemizde kaç adet müze bulunmaktadır? Bunların kaçında kamera sistemi 
bulunmaktadır? 

Cevap 1: 

Bakanlığımıza Bağlı 93 Müze Müdürlüğü ile bu Müdürlüklere bağlı 92 adet 
birim bulunmaktadır. Bunlardan 78 müzede elektronik güvenlik sistemi vardır. 12 
Müzenin elektronik güvenlik sisteminin revizyonu 2005 yılında yapılmıştır. 11 Müzenin 
elektronik güvenlik sistemi revizyonu 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Soru 2: 

Ülkemizde sergilenen tarihi ve kültürel eserlerin envanteri çıkarılmış mıdır? Bunlar 
hangi müzelerde sergilenmektedirler? 

Cevap 2: 

Ülkemizde sergilenen tarihi ve kültürel eserlerimizin çok büyük bir bölümünün 
envanteri çıkarılmıştır. Eserlerin envanteri enm esine ilişkin çalışmalar müzelerimizde 
sürdürülmektedir. Tarihi ve kültürel eserlerimiz Bakanlığımıza bağlı müzelerde 
sergilenmektedir, 

Sora 3: 

Halen müzelerimizde sergilenen tarihi ve kültürel eserlerin toplam mali değeri ne 
kadardır? 

Soru 4: 

Bugüne kadar müzelerden kaçırılan, kınlan ya da tahrip edilen eserlerin toplam değeri 
ne kadardır? 

Cîfvap 3-4: 

Bakanlığımız, müzelerimizde teşhirde ve depoda bulunan eserleri, üzerinde 
yaşadığımız topraklarda tarih boyunca yaşamış uygarlıklardan kalan birer sanat eseri ve ait 
oldukları dönemin sosyal ve kültürel yaşantısına ışık tutan kültür mirası olarak 
değerîendinn ektedir. Her ne kadar müzelerimizde konman eserlerimizin her biri İçin bir 
değer takdiri yapılmış olsa da tarihi ve kültürel mirasımızın toplam mali değeri hakkında bir 
değerlendirme yapmanın, bu eserleri yalnızca bir gelir aracı olarak kabul etmenin uygun 
olmayacağı düşünülmektedir. 
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TBMM B: 13 I . II .2006 

2.- Edime Milletvekili Rasim ÇAKIR 'in, termik santral kurma çatışmalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/16062) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda ki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.06.2006 

Rasim ÇAKIR 
Edime Milletvekili 

Soru 1: Türkiye'de şu arıda kaç yerde Termik Santral kurma çalışması vardır? 
Bunların isimleri nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.6lO- \<%i- „ . _ . . , . . o m 
Konu t Yazılı Soru Önergesi 3 1 t K l l V I İWt> 

13921 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

İlgi: TBMM Başkan]ıgı'nın 10.07.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
23602 sayılı yazısı. 

Edime Milletvekili Sayın Rasim ÇAKIR'IN larafıma tevcih ettiği, 7/16062 esas no.lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, T.C. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Eleklrik Üretim 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekle 
göndenim ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1- Önerge Cevabı 
2- Tablo 
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TBMM B:13 1.11. 2006 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN RASİM ÇAKIR'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

7/16062 

Soru 1 : 
Türkiye'de şu anda kaç yerde Termik Santral Kurma çalışması vardır. 

Cevap 1: 
20.02,2001 tarihli 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, yatırımların özel sektör 

tarafından yapılmasını Öngörmektedir. Dolayısıyla kamu kuruluşlarının yatırım faaliyetleri 
sürdürdükleri yatırımlarla sınırlı kalmaktadır. 

22 Eylül 2006 tarihi itibariyle T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna termik tipte 
lisans başvurusunda bulunmuş ve henüz üretim tesisleri devreye girmemiş özel sektör tüzel 
kişilerine ait 93 adet lisans başvurusu mevcuttur. Santrallara ait detaylı bilgi ekteki tabloda 
yer almaktadır. 

Ayrıca, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan Termik 
Santral kurma çalışmaları; 

• 320 MW Kurulu güce sahip 18 Mart Çan Termik Santralının deneme işletmesi 
tamamlanmış ve 15.07.2006 tarihinde geçici protokolü İmzalanmıştır. 

• 1440 MW Kurulu güce sahip Afşin - Elbistan B Termik Santralı I. ve III. Ünitelerinin 
geçici kabul protokolü imzalanmıştır. II. ve IV. Ünitelerin geçici kabul çalışmaları 
devam etmektedir. 

Afşin Elbistan kömür havzasındaki "C" ve "D" kömür havzasından, lermik santral 
kurmak ve işletmek üzere belli bir süre İle rödovans karşılığı kömür üretim hakkı verilmesi 
İçin ihaleye çıkılmıştır. İhale ilanları; 22.08.2006 tarih ve 26267 sayılı Resmi Gazetede, 
24.08.2006 tarih ve 26269 Sayılı Resmi Gazetede iki kez yayınlanmıştır. 

Bununla birlikte, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
üretim yapılmayan ancak ruhsatlan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne 
ait linyit sahalarından Bolu-Göynük, Bursa - Keleş ve Tekirdağ -Saray sahaları lermik santral 
kurulma koşulu İle rödovans karşılığı ihale edilmiştir. Çankırı orta sahası ruhsat devri şeklinde 
İhale edilerek satış yapılmıştır. Ruhsatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğüne ait Şırnak-Silopi asfaltit filonundan üretilecek asfaltitle beslenmek üzere Ceylaş 
firması tarafından Silopİ'de termik santral kurma çalışması devam etmektedir. 
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TBMM B: 13 1 . H . 2006 

.?.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın. yurt dışına görevli gönderilen BOTAŞ personeline 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mebmeı Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/16064) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler tarafından 

zıh olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Nail KAMACI 
AntaKra Milletvekili 

1. 2003 yılından bugüne kadar BOTAŞ elemanlarından kaç kişi yurt dışına 
görevli gönderilmiştir? 

2. BOTAŞ adına yurt dışına gidenlerin İsimleri nedir? BOTAŞ'daki görev 
yerleri neresidir? Bu kişiler hangi ülkelere kaç günlüğüne gönderilmiştir? 
Birden fazla yurt dışına kimler çıkmıştır? Bu kişilerin yurt dışına 
gönderilişinde ne gibi Özellikler aranmıştır? 

3. Yurt dışına gönderilenlere günlük kaç YTL. , Dolar ve Euro harcırah 
verilmiştir? 

4. Yurt dışına gönderilenlerin hepsine bugüne kadar toplam verilen harcırah 
ne kadardır? 

5. Yurt dışına gönderilen BOTAŞ çalışanlarının masrafları kurum tarafından 
mı yoksa BOTAŞ ile iş yapan müteahhit firmalar tarafından mı 
ödenmektedir? 

6. Müteahhit firma BOTAŞ çalışanlarını hangi gerekçelerle yurt dışına 
götürmekte ve masraflarını karşılamaktadır? 

7. BOTAŞ'ın sözleşme imzaladığı müteahhit firmalar BOTAŞ'a ne gibi sözler 
vermektedir? (Yurt dışına BOTAŞ elemanı götürmek, BOTAŞ'a araç 
sağlamak gibi) 

8. Yurtdışına görevli giden BOTAŞ çalışanları yurt dışt görevleri sırasında 
hangi alımlara gözlemcilik yapmış veya onay vermiştir? Bu kişilerin gezi 
sonrası hazırladıkları rapor var mıdır? 

9. BOTAŞ'ta müteahhit firmalara ait kaç araç çalışmaktadır? Bu araçların 
modelleri ve yılları nedir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYMAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

IÇVL, A n k a r a 
Sayı :B.I5.0.SGB.61O- ' ^ ^ 
K»nu : Yazılı Soru Önergesi 

1 3 9 2 3 31 EKİM 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi; T.B.M.M. Başkanlığımın, 10,07,2006 larih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.ÜNS.0.10.00.02/ 
23602 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'mn tarafıma tevcih ettiği, 7/16064 esas no.Iu 
yazılı soru Önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddeci gereğince, Boru Hatları İle Petrol 
Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandın I arak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
I-Önerge Cevabı 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAVIN NAİL KAMACI'NTN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/16064) 

Sorular 1,2,4: 
-2003 yılından bugüne kadar BOTAŞ elemanlarından kaç kişi yurt dışına görevli 

gönderilmiştir? 

-BOTAŞ adına yun dışına gidenlerin isimleri nedir? BOTAŞ'daki görev yerleri 

neresidir? Bu kişiler hangi ülkelere kaç günlüğüne gönderilmiştir? Birden fazla yurt dışına 

kimler çıkmıştır? Bu kişilerin yurt dışına gönderilişinde ne gibi özellikler aranmıştır? 

-Yurt dışına gönderilenlerin hepsine bugüne kadar toplam verilen harcırah ne 

kadardır? 

Cevaplar 1,2,4: 

2003,2004,2005 ve 2006 yıllarında BOTAŞ Genel Müdürlüğü personelinden yurt 

dışına gidenlerin isimleri, unvanları, giltikleri ülkeler, görev konuları, görev süreleri ve 

Ödenen harcırah miktarlarına ilişkin tablolar ek-2'de (10 sayfa) sunulmaktadır. Söz konusu 

personelin seçimi İşin içeriğine bağlı olarak BOTAŞ Genel Müdürlüğünce belirlenmekte ve 

Bakanlık Makamına onaya sunulmakladır. 

Soru 3: 

Yurt dışına gönderilenlere günlük kaç YTL., Dolar ve Euro harcırah verilmiştir? 

Cevap 3; 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Seyahat Gündelikleri tablosu ek-l'de (1 sayfa; 

sunulmaktadır. 

Soru 5: 

Yurt dışına gönderilen BOTAŞ çalışanlarının masrafları kurum tarafından mı yoksa 

BOTAŞ ile iş yapan müteahhit firmalar tarafından mı ödenmektedir? 
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Cevap 5: 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü personelinin yurt dışına yapılan geçici süreli 

görevlendirmelerinde, bu personelin masraflarını işin niteliğine göre, BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü yada teknoloji tanıtımı, teknik inceleme, seminer, fuar v.b. nedenlerle davet 

aldığımız durumlarda İlgili firma ya da kuruluş karşılayabilmektedir. Davet üzerine yapılan ve 

masraflarını davet eden kuruluş ya da firmanın karşıladığı seyahatlerde, söz konusu 

masrafların ilgili firma tarafından karşılanması mümkün olabilmektedir. 

Soru 6: 
Müteahhit firma BOTAŞ çalışanlarını hangi gerekçelerle yurt dışına götürmekle ve 

masraflarını karşılamaktadır? 

Cevap 6: 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve firma arasında imzalanan sözleşmenin gereği olarak, 

yapılan işin belli aşamalarında test, yerinde inceleme, teslim, kabul, kontrol vs. gibi 

nedenlerle yurt dışına götürmekle ve ihale sözleşmesine göre de harcırah masraflarının 

karşılanması müteahhit firmaya ait olduğundan firmaca karşılanmaktadır. 

Soru 7: 
BOTAŞ'ın sözleşme İmzaladığı müteahhit firmalar BOTAŞ'a ne gibi sözler 

vermektedir? (Yurt dışına BOTAŞ elemanı götürmek, BOTAŞ'a araç sağlamak gibi) 

Cevan 7; 

BOTAŞ tarafından hizmet/mal alımına ilişkin yapılan sözleşmelerde İhaleyi alan 

müteahhit firmalardan, sözleşme şartlarında belirtilen hususlar dışında her ne şart alımda 

olursa olsun, hiçbir suretle bir söz alınmamakta ve herhangi bir talepte bulunulmamaktadır. 

Soru 8: 

Yurt dışına görevli giden BOTAŞ çalışanları yurt dışı görevleri sırasında hangi 

alımlara gözlemcilik yapmış veya onay vermiştir? Bu kişilerin gezi sonrası hazırladıkları 

rapor var mıdır? 

Cevap 8: 

BOTAŞ personelinin yurt dışına yapılan geçici süreli görevlendirilmelerinde, alımlara 

gözlemcilik yapma veya onay vermekten ziyade, proje ile ilgili toplantılara katılım 

sağlanmakta ve proje kapsamında gerçekleştirilen fabrika uygunluk testlerine yerinde onay 
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vermektedir. Söz konusu personel tarafından hazırlanan seyahat sonuç raporları ve rapor 

özelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 'na 

gönderilmektedir. 

Som 9: 

BOTAŞ'ta müteahhit firmalara ait kaç araç çalışmakladır? Du araçların modelleri ve 

yıllan nedir? 

Cevan 9: 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından hizmet/mal alımına ilişkin yapılan sözleşmelerde 

ihaleyi alan müteahhit firmalardan, sözleşme şartlarında belirtilen hususlar çerçevesinde iş 

kapsamında ve süresince kullanılmak için 61 adet binek tipi ve 156 adet arazi tipi olmak üzere 

toplam 217 araç alınmıştır, sözleşme şartlarında belirtilen hususlar dışında herhangi bir talepte 
bulunulmamaktadır. 

•YURTDİŞİ SEYAHAT GÜNDELİKLERİ TABLOSU 

GRUP 

1 

2 

3 

4 

GÖREV UNVANİ 

Yönetim Kurulu Bşk. ve Genel Müdür, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Yrrj. 

Kurul Başkanı, Daire Başkanı 
Savunma Sekreteri (GD-1). I.Hukuk Müşaviri, 
Yönetim İşlemleri Koordinatörü, 
Genel Müdür BaşrcıuşaV'ri, Tanıtma ve Halkla İlişkiler Müşaviri, 
işletmeler Müdürü, İşletmeler Direktörü, 
Kurul Üyesi (GD-1) 
Hukuk Müşaviri, İşletme Mudürû, 
Müdür 
Daire Başkan Yardımcısı, İşletmeler Müdür Yrd.Proje Koordinatörü 
Savunma Sekreteri (GO-2), Hukuk Muşavin(Mefkez ve Taşra), 
İşletmeler Direkler Yrd., Başmühendis, Savunma Uzmanı, Mühendis, 
Uzman, Avukat, Uzman Yrd„ Programa. Büro Sorumlusu, Tetkik 
Uzmanı, Saha Sorumlusu, İstasyon sorumlusu 

Kapsam İçi Personel, Koruma ve Güvenlik Amiri 

SEYAHATGÛNDEÜĞI 
(ABD t NET) 

140 

• 120 

100 

85 
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Î KHRCAVırtıl 

Ift KOtCIIMriA 
iraNMftftlHJ 
İ f l H r f Ü P * * . 

a - j t iK f l r rçffjUflriAiUTiı UIH 
Ot idKAT rOPU«*Tfr4«An U u 
aızBift f l r TC*L*lf.* k A H t u 

c*HKWif T » o * m . u ı u a u : 
n * M rj iRHUı r c v u v n s ı 

F r o B 0 1 < A I B « f * 
lflHUEIIW1k 
ın«mcnM>tji 

l4HVCmtd 
VİHVCAM 
ıgıUflCAih 

TVuvnrrAn>nuw 
H M T * r 'H 'KTnt l t l l I t l I ' 
aKV^ 

IVUIHfc,. 
PİM«« 

NJhıfr . 
« m » . . 
m « * . 

a ^ a ^ b r a ı . 
S l U t f n l b 

CEKDAu ' 
OKBİZ 
C 6 U M ^ 
« U M * . 
1>ROİ- , 

CEKOjUı 
c t » c « « 

1 U P * 

TVLvnr iBiunuı i r 
i M a u c c D m a r ı u n A i M u 
M B i n » HtOJ JLVUlflMlA 

FA**fcA IÜJHI. I F C T 1 » * . * n ••..; 
rA*j*j, v u l E a l t i M c o n ı s u 
FAlUtU W * l l E S l U H * PİMİ u t ; 

W L C U Û H B T A S I O U w v m 

ıVVCLCOU t S U S V C W J » t n i 

• w a c û u BTAitcNühhmjM 
laniACAm 

IHHUCIVfl 
1ıQHHKIUII 
l4H<K«An 
"amflCfiAn 
ıoWHHı«< 
ı a W A A m 

.. _ T & j * C A U * r g j j u n ı a 

G D U 
TH& <İUH 

™ * 1 
IftlM 

H- IUIH 

•ft-MPV 
M l l t l H 

H-l**ıM 
HJ2AI-D1 
j t a * ı ( w 
tWHn(H 

^ J I K « 
Î»Î74I.I* 

!*ÎTfllW 
n-Et.tti* 

HJ>I41«<« 

H-lBDfH 

ü m t t ı 
ı t ı t a j « 

1 ? l t » H 
•f-ı4ttcfl 
ı ; t a v « 

1*17 « H 

ı H ' I Ç » 
"titan* 
,\1\.<*HX 

a « B » 
a ö û i M 

s a n » 
l ı -Jftlff» 

İ 1 « M W . 
71-HVH 
71-HDU* 

h f l f l » 
D 1 - A « « 

DMB«.W 
B 4 « O H 

« H O V 
TJJOOJ» 
• r j * d » 
'JJflJBM 

tTJCMflt 
pT-»«<« 
IMI İSH 
I H I M » . 

» Ü « V 
J M ı d r i 
&J&01» 
a » » » 
ZTSD3» 
B 4 & D « 

a n t p « _ 
tı-ntim 
ÎT-NC44 
gJHMDt 
ÎTJB.B.» 

frJMIM 
Î T 4 - m « 
• 1 ' l l ı D » 

n - t * m 
lHl.Ö.M 

I4-K0-.IH 
l» l< {4H 

1 » » 4 1 V 
» 1 i * < » 

D f r | j V « 

I M l * * « 

l )#.(HM 

D « I V « 
H-oavo ı 
oa-aiMH 

•Z4>*>De 

0 * 1 

• U L N I T 

ı « U w ı 

m. 
• (•Hff> 

' -» •1 J» 

l t U « 

'**» 
Î2ELCİ 

ı t a « 
i ı « ı » 

S 4 V 

* " • 
3 U D 
Dd^f 

> t K S 

S * * « 

14» »• 
İU.*I 
w n 

&ı?A 
" ] ? 1 

1 1i*.** 

HU< 
IlUDİ' 
H I I Ö 

i b r . n 
l^ZI» 
ı ı ı n t * 

7B4UT 
; H > 4 T 

İtmıı 

İ B « » 
1IBHJ 

IM2.K 
JD^K 
m t } 
H B B 

JflTJJ? 
ı W 
• T4MI 
IBBK4S 

İMİ 34 

1 4 » 
7 1 » 

J g C f _ 

ttca 
_ J l B » 

> 7 > j 
K7U 
V7AÎ 
3<7^ 
•DSİ? 
m ı r 

« 7 1 4 
_ t ™ . « 

İHBt * 
1I40M 

^ İ H J 
BI.PH 

UfiTlZ 
SB1İ> 

m*' 

İM İl 

«! . * • 
V I O 

ISIMA 
lJJf.ll 

• 74JK 
i m i » 

11V.13 

]«<•< ; 

t l î *F 

n a i l 
SUM 
H P 
Vf lB 

3 H B 
Vt^D 

3KH 
1 K » 

I S 4 R 

- 3 7 9 -

http://lJJf.ll


TBMM B: 13 1 . 11 .2006 

s*u 
un 
• 1 

» V 

» • 
B 

B 

(. fc 
aa 
B 

B4 
W 

t» 
•a 
lı» 
i* 
<t 

ı w 

U v V f f l û l 
tF4*P4prM«l)âLu 

KLCLK4M" 

tUfrÜMUflMZ 
ü r t r t o u 
*J^I0AlllMh 

t * » » c ı r ^ ^ ı a 
K C V V ı K M J S 

**HH KANÜHJ 

OASUOVKCLıf 

« f V « ( W < x U ı j 
İ-FEAYH.Cf* 
n w n u h w 
)4>*CTh<X 
u u t o r a l 

»4f lnKAU4 
M ü t n ^ o y ^ a . 

HltAC£hCÜPl 

IİHVAHI 
UjH&tfK 
GNU^rtV 

oesu 
ÖP*-

BRK™O 

a t o i D f ı > w 
ı i n ı v ı f c 

HJDİN 
*J0U» 

r w r f » 
BSHOçk 

G fitti 

d X 0 " 
uuDOR 

GHWvnfL 
•rtüOH 
»UpuFL 

•AhfUJS 
SHMOfFC 

8 1 ^ İTO 

GİDECEĞİ 1İLKE. 
nueı -

AC**WIA 
U S U 
BELrliLk 
B&CK* 
Mir» 
<l"OUh 

*LWffT» 
MJtaff* 

•d>w™. 
* W W A 
•lMWr* 
J V J 1 W * 

1MVTP4 
U&A 

FRU&* 
" t o £ * 
nı*H&* 

>UWIURH 
ı n u s n j n ' * 

GuHEV KONUSU 
1M"1 W H£TlM 1 " " 

"«UflHıU* Ut 
"RUtaMİtlE 

'C^JHTr-iı HATH«J 
rDPLfnıvH » T U U 

T O H M A N A - A T I H 

••A-HHVCİ.E 
i ı i H f t n V n 
•OHMCttUl 
IHHUKAMI 
t ^ 4 W > U H 

D G & H « î i r * o ı 
O^BHflZJMOl 
DGftHFATaPttıl 
iBnh'CHkOıHDa 

« w n c < L « 
K?tvncAw 
•ı^IMTCAVI 

***BLCCD PHCH ML-RÜJ**;* 

H-flıCCû f*ûr H A P & I » * * 
J O « TiJTcrfvnjHi 

akne 
T Alt U t 

Î ^ H f » 
w ı m « 
>•-•)& M 

• i i | < « a i 
PJ.1İ04H 
Lt-lflC&H 
PJ-UHH 
• fi.'BU« 
»6-I914H 
• İ - H U « 
ı ^ ı n w 
& j r « « 
7=2T»D* 
a ! T « « 
H - » « M 
J W « « 
Z » r « M 
P-W0SC6 
l *4 ı IAK 
»M.tfcM 

GUH MAirrFt 
< J 4 * « 

j n * T 
J M J » 
î î u t ı 
i n a n 
; m u 
IHBJB 

l&J< 
4 » » 
KRZO 
*nn 

JCVH 
u n ı a 
11VJ» 
! 1 İ » 

W » 
4 | r « 
4flT*J 

UMİ7 
• M I » 

• ıo IUJUMH ıtnrıfjı u 
İL lltıJtET: US) HfM«-U»l»« MbO*» varıMUftoı PHkhDmoa PMIU 

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın. Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16066) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 
:arafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederini. 

Saygılarımla. 

^—- ^ J Ü J ^ 

Ümmet KANDOGAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra AKP İktidarı tarafından açıklanan Acil Eylem 
Planı çerçevesinde Başbakanlığın sorumluluğunda 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık zaman 
dilimlerinde ve sürekli devam etmesi gereken faaliyetler nelerdi? 22. Dönem 4. 
Yasama Yılı sonu itibari İle bunların hangileri gerçekleşmiştir ? 

2- Hükümetin 4. yılını doldurmak üzere olduğu bir süreçte AEP çerçevesinde 
gerçekleşmeyen faaliyetler var ise bunların gerçekleşmeme nedenleri nelerdir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.6IO- n±\ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi _ , _ , . . 

3 1 EKlM 2006 

1 3 9 2 0 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M-M Başkanlığı'nın 10.07.2006 tarih ve KAN.FCAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-23602 
sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın tarafıma tevcih ettiği. 7/16066 esas 
numaralı yazılı soru Önergesi T.B.M.M. İç Tüzöğii'nün 99 uncu maddesi gereği, cevaplandınlarak 
ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

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

(7/16066) 

Sorul: 

Kasım 20002 seçimlerinden sonra AKP iktidarı tarafından açıklanan Acil Eylem Planı 
çerçevesinde Başbakanlığın sorumluluğunda 3 aylık, 6 aylık, i yıllık zaman dilimlerinde ve sürekli 
devam etmesi gereken faaliyetler nelerdi? 22. Dönem 4. Yasama Yılı sonu ilibari ile bunların 
hangileri gerçekleşmiştir? 

Cevap 1: 

Acil Eylem Planında yeralan ve Bakanlığım sorumluluğunda bulunan EDP-54, EDP-58, 
EDP-60 3 ay, EDP-56 mümkün olan en kısa süre içerisinde, EDP-61 6 ay, EDP-57, EDP-62 12 ay, 
EDP-öî süıekli olması kararlaşıvnlmışiH. DPT Müsteşarlığının 20.02.2004 larih, 581 sayılı yazısı 
İle tüm faaliyetler 12 ay ve Üzeri olarak revize edilmiş, ancak sözkonusu faaliyetlerden EDP-56, 
EDP-57 ve EDP-62'nin sürekli olması için 11.03.2004 tarih ve 332 sayılı yazımız DPT 
Müsteşarlığına gönderilmiştir, 

Faaliyet Kodu 

Faaliyet Adı 
Sorumlu Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 
Yapılacak işlem Türü 
Süre 
Açıklamalar 

EDP-54 
Elektrik Fiyatlarının Ucuzlatılmasına Yönelik 
Olarak TRT Pavı Kaldırılacak. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. 
Kanun 
12 Ay ve Üzeri. 
-

Elektrik fiyatlarının ucuzlatılmasına yönelik olarak TRT payının 31.12.2003 tarihine kadar 
%2'ye, 01.01.2004 tarihinden itibaren ise %\,5'e indirilmesi amacıyla 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu'nun geçici 3. maddesi ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirler 
Kanunu'nun değişik 4. maddesi uyarınca hazırlanan Bakanlar Kurulu Karar Taslağı 27,12.2002 
tarih ve 18312 sayılı yazımızla Başbakanlığa iletilmiş olup, sözkonusu oranın %2 olarak 
belirlendiğine ilişkin 2003/5201 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 23.02.2003 tarih ve 25029 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yine, Başbakanlığa muhatap 07.10.2003 tarih ve 15563 sayılı yazımızla Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumuna intikal ettirilen %2 tutarındaki pay;n %0 olarak belirlenmesine İJİskin olarak 
Bakanlar Kurulu Karar istihsali talep edilmiştir. Ancak, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 
Genei Müdürlüğünün Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 2004/22 sayılı karanrun 03.04.2004 tarih ve 25422 sayılı Resmi Gazeıe'de 
yayımlanması ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendiritmesi nedeniyle sözkonusu taslağın işleme 
alınmaması için Başbakanlık nezdinde girişimde bulunulmuş olup, Başbakanlıktan alman 
01.07.2004 tarih ve 3108 sayılı yazıda sözkonusu taslağın işlemden kaldırıldığı belirtilmiştir. 
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Faaliyet Kodu 
Faaliyet Adı 

Sorumlu Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 

Yapılacak İşlem Türü 
Süre 

Açıklamalar 

EDP-56 
Yap-Işlet-Dcvret, Yap-İşIcC, İşletme Hakkı Devri 
uygulamaları gözden geçirilecek 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
-EPDK 
- Hazine Müsteşarlığı 
Rapor 
12 Ay ve Üzeri (Bakanlığımızca süresiz olması uygun 
mütalaa edilmektedir.) 
özel sektör tarafından bir izne veya anlaşmaya dayalı olarak 
yürütülen girişimlerle ilgili olarak yaşanan sorunlar incelenip 
en kısa surede gerekli kararlar alınarak sorunlar çözüme 
kavuşturulacaktır. 

Gerçekleştirilmiş Faaliyetler ve Uygulama Sonuçlan: 

Mevcut sözleşmeler kapsamına giren sözleşmesi imzalanmış, ancak işlemleri 
tamamlanmamış 32 adel (Danıştay 13. Dairesinin 25.04.2005 gün H.No:2005-1550 K.No:2005-
2269 sayılı Bakanlığımız aleyhine vermiş olduğu karar sonucunda MAZI 111 RES projesinin ilave 
edilmesiyle proje sayısı 32 olmuştur) YİD Projesinden; 

-2 adet Proje (Kavşak HES ve Keklicek HES) sahibi Şirket projenin yapımından 
vazgeçtiklerinden, karşılıklı mutabakat sonucunda haklarından feragat etmiş ve uygulama 
sözleşmeleri feshedilmiştir. 

-Projelerini devam ettirmek isteyen İv adet Proje (Aralık HES, Andırın HES, Pamuk HES, 
Çaldere HES, Keban Deresi HES, Suşehri HES, Akköy I HES, Fımıs HES, Lamas-Gökler HES, 
Lamas IIMV HES, Yedigöze HES. Aydın-Germencik Jeotermal Santralı, Kocadag II RES, 
Bandırma RES, Çeşme RES, Mazı I RES, Mazı III RES, Yalova Doğalgaz Santralı ve Kırklareli 
Doğal Gaz Santralı) sahibi Bakanlığımıza müracaat ederek üretim lisansı almak üzere EPDK'ya 
müracaat ettiğini belirtmiş ve müracaatları EPDK'ca uygun bulunduğundan karşılıklı mutabakatla 
Uygulama/imtiyaz Sözleşmeleri feshedilmiştir. 

-Benzer şekilde 2 adet proje (Akköy II HES ve Kapıdag RES) daha EPDK'ya üretim lisansı 
almak üzere başvurmuş olup, bu 2 projeye İlişkin EPDK'nın değerlendirmesi devam.etmektedir. 

-Bir adet proje ise (Çamlıhemşin HES) mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. 

-Yukarı Akçay HES ve Arıt HES projelerinde yerli tahkim sürecinde Hakem Heyeti kararı 
Yargıtay tarafından faizin uygulama tarihi açısından bozulmuş olup, yeniden hakem heyeti 
oluşturulmuş ve konu ile ilgili hakem heyeti çalışmaları başlamıştır. 

- Konya-llgın Termik Santral Projesi ile ilgili olarak, yargılamanın esasa İlişkin aşamasına 
yönelik duruşmalar 03-12 Nisan 2006 tarihleri arasında Washington DC"de gerçekleştirilmiş olup, 
hakem heyetinin kararı beklenmektedir. 

-Böylelikle Mevcut sözleşmeler kapsamına giren 32 adet projeden 5 adet proje ( Boyabai 
HES, Kovada III HES, Datça RES, Eskişehir Doğalgaz ve K.Ereğli Doğalgaz) kalmıştır. 

-Mevcut sözleşmeler kapsamına giren sözleşmesi imzalanmış, inşaatı başlamış ve ÇED 
olumlu Belgesinin iptaline ilişkin mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan ve en son Danıştay 
Başkanlığı projenin bulunduğu bölgenin I, II ve IlI'üncü derece Sit Bölgesi olması nedeniyle 
projenin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin mahkeme kararı üzerine, Dilek-Güroluk HES Projesinde 
sözleşme hükümleri çerçevesinde şirket yerli tahkim sürecini başlatmıştır. Konu ile ilgili Hakem 
Heyeti çalışma lan devam etmekledir. 
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Danıştay'da görevlendirilmelerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmeyen 2 görev 
bölgesinde şirketlerle, 4628 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşme tadilaiı görüşmeleri 
sürdürülmekledir. 

5 adet Üretim İşletme Hakkı Devri Projesinden (Yenikoy-Kemerköy, Yatağan, Kangal, 
Tunçbİlek, Afşin Elbistan Termik Sanlraiları İşletme Hakkı Devri Projeleri) bir proje (Afşin 
Elbistan Termik Santralı İHD Projesi) dışında 4'ünün görevlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararları Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Tunçbİlek projesine İlişkin olarak. Bakanlar Kurulu 
Kararının iptaline ilişkin bulunan Danıştay 10'uncu Dairesinin 28.11.2002 günlü ve E:2000/6024, 
K:2002/4537 sayılı karan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28.04.2005 günlü, 
E:20O3/l 134,K:2005/314 sayılı kararıyla bozulmuştur. 

İşletme bakkı devri gerçekleştirilmeyen Afşin Elbistan A T,S. Projesinde ise ESA ve Devir 
Anlaşmalarının yapılmamasına ilişkin Görevli Şirketin açlığı dava Şirket lehine sonuçlanmış olup, 
EÜAŞ, TETAŞ ve Bakanlığımız tarafından temyize gidilmiştir. 

B-2) Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (2): 

Proje sahibi şirketlerin bir kısmı Bakanlığımız aleyhine dava açmışlardır. 

2 adet proje (Yukarı Akçay HES ve Arıt HES) sahibi Uygulama Sözleşmesi hükümleri 
çerçevesinde yerli tahkime başvurmuştur. Davalar Bakanlığımız aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak. 
Ankara Muhakcmat Müdürlüğü Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştur. Temyiz şirket lehine 
sonuçlanmıştır. Şirket tarafından Yargıtay kararı çerçevesinde yeniden faiz hesaplanması amacıyla 
tahkim sürecini başlatmış ve Bakanlığımıza başvurmuştur. Hakem Heyeti yeniden oluşturulmuş ve 
lahkim heyeti çalışmalarına başlamıştır. 

Şirket sahipleri tarafından uluslararası tahkime başvurulan projeler ise: 

Üretim İsletme Hakkı Devri projesi 

• Kangal Termik Santralı 
• Soma A-B Termik Santralı 
• Yeniköy-Kemerköy/Yatağan Termik Santralı projesi 

Yeniköy - Kemerköy ve Yatağan Termik santral projelerine ilişkin ICC nezdinde açılan 
tahkim davasında Hakem Heyeti, Bakanlığımızı 90 Milyon dolar tazminat ödemeye hükmetmiş 
olup, söz konusu tazminat tutan lû.5.2006 (faiziyle birlikle yaklaşık 96,9 milyon ABD Doları) 
firmaya ödenmiştir. 

Kangal Termik Santralı ile İlgili olarak Hakem Heyelİ'nce Bakanlığımız aleyhine bir 
tazminata hükmedilmemiş olup, davacı taraf kararın iptali için İsviçre Federal Mahkemesine dava 
açmış bu dava da lehimize sonuçlanmıştır. 

Soma A-B Termik Santralı için ICC nezdinde açılan tahkim davasında Hakem Heyeti, 
Bakanlığımızı yaklaşık 28 milyon ABD Doları tazminat ödemeye hükmetmiş olup, söz konusu 
tazminat tutan ilgili firmaya Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmiştir. 
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Dağıtım İmletme Hakkı Devri projesi 

19 nolu Görev Bölgesinin elektrik dağıtım tesislerinin işletme hakki devri projesine ilişkin 
olarak Kızılırmak Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. üc Bakanlığımız arasındaki 13589/FM dosya 
nolu talikim davası neticelenmiş olup, Hakem Heyetinin 13 Temmuz 2006 tarihli kararıyla 
Bakanlığımız tarafından Şirkete faiz ve vergi dahil 34.572.446 USD tazminat ödenmesi 
kararlaştırılmış t ir. 

12 nolu Görev Bölgesinin elektrik dağıtım tesislerinin işletme hakkı devri projesine ilişkin 
olarak SBD Sakarya Bolu Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ile Bakanlığımız arasındaki açmış 
olduğu lahkim davasında; Hakem Heyeti tarafından 20 Mart 2004 larihinde Bakanlığımız tarafından 
Şirkete vergi dahil 24.197.762 ABD Dolan tazminat olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

29 nolu Görev Bölgesindeki Elektrik Dağıtım Tesislerinin 30 yıl süre İle İşletme Haklarının 
Özet Sektöre Devri Projesinde; İSEDAŞ İstanbul Elektrik Dağılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından T.C. Devleti aleyhine açılan tahkim davasında, T.C. Devleti lehine karar verilerek 
Hakem Heyetince tazminat talebi 23.12.2003 tarihinde reddedilmiştir. 

Yap-1 şleı- Devret projesi 

• Konya-llgın Termik Santralı 
Yargılamanın esasa ilişkin aşamasına yönelik duruşmalar 03-12 Nisan 2006 tarihleri 

arasında Washington DC'dc gerçekleştirilmiş olup, hakem heyetinin kararı beklenmektedir. 

Faaliyet Kodu 
Faaliyet Adı 

Sorumlu Kurulu; 
İşbirliği yapılacak 
Kuruluşlar 
Yapılacak İşlem Türü 

Süre 

Açıklamalar 

EDP-57 
Elektrikle Kay ip-Kaçaklar in azaltdması için gerekli her 
türlü tedbir alınacak. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
İlgili Diğer Birimler 

Mevzuat 
Rapor 
12 Ay ve Üzeri. (Bakanlığımızca süresiz olması uygun 
mütalaa edilmektedir.) 
Elektrik enerjisinde meydana gelen kayıp ve kaçakların 
önlenmesi için teknik ve hukuki çalışmalar yapılacak, bu 
çerçevede kayıp ve kaçakların kaynakları belirlenecek, 
denetim sistemi güçlendirilecek, cezalar caydırıcı hale 
getirilecektir. 

Gerçekleştirilmiş Faaliyetler ve Uygulama Sonuçları 

- Tahakkuka bağlama oranlarının arttırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir. 
- Tahsilatın artırılması İçin Şirketlere nakit hedefleri verilmiştir. 
- Abonelere ait sayaçların mühürleme işlemlerine hız verilmiştir. 
- Sayaçların okunabilir yerlere çıkarılması büyük oranda tamamlanmıştır. 
- Satın alınan enerjinin sağlıklı tespitine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
- Her kademede görev yapan personelin kayıp-kaçak mücadelesine katılımı sağlanmıştır. 
- Büyük tükelimli abonelerde kayıp-kaçağm önlenmesi İçin mobil yıldırım ekipler şirketlerce 

kurulmuş olup, ekipler saha çalışmalarına devam etmektedir. 
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- Endeks okuma, enerji kcsmc-açma ve sayaç sokme-takma işlerinden oluşan hizmet alımları 
şartnameleri Yönetim Kurulu onayından çıktı. Uygulamaya konulmuştur. 

- GPRS üzerinden endeksörle okuma çalışmaları başlamıştır, 
- Taahhütlü tahakkuk ve tahsilatın art in İması kaçağın önlenmesi hizmet alım şartname ve 

sözleşmeleri hazırlanarak kayıp- kaçağı yüksek olan tahakkuk ve tahsilatı düşük olan 5 müessesede 
endeks okuma, kesme-açma, mühürleme, sökme-takma, kaçak kontrol, abone güncelleme işlemleri 
bir bütün olarak ihale yolu ile yaptırılmak Üzere çalışmalar tamamlandı. Mardin, Batman. Van vt 
Ş.Urfa II Müdürlüklerinin ihaleleri yapılmıştır. 

- Batman ve Mardin İl Müdürlüklerinde ihaleyi kazanan firmalar 01.03.2006 tarihinde, Van Ü 
Müdürlüğü 01.05.2006 tarihinde ve Şanlıurfa II Müdürlüğü 01.06.2006 tarihinde işe başlamıştır. 

- Sektörei kaçak taramalarına hız verilmiştir. 
- Endeksörle Kesme-Açma Şartnamesi hazırlandı. Başkent EDAŞ ihaleye çıkmıştır. 
- Sokak aydınlatmalarda sayaç takılamayan yerlere sayaç takılması uygulanması hızlandırılmıştır. 
- TEDAŞ Genel Müdürlüğünce, kayıp-kaçağı azaltmak ve tahakkuk, tahsilatı artırmak amacıyla 

belediyeler ile tarımsal sulama abonelerinden alacaklarının takip edilerek borcunu ödemeyen 
tarımsal sulama aboneleri ile belediyelerin enerjilerinin kesilmesi ile 31.12.2005 tarihî itibari ile 
genel aydınlatmalara ait tutarlar tahakkuka bağlanarak fatura edilmesi 14.12.2005 tarih, 3309 sayılı 
yazı ile ta I imadandın İm ıstır. 

Kuş gribi nedeniyle zarar gören kanatlı hayvan eti ve her türlü yumurta üreticilerinden 
31.12.2005 tarihi itibari ile borcu bulunmayanların veya talimat tarihinden itibaren 30 gün içinde 
borçlarını Ödeyen veya taksitlendirilenlerin 2006 yılında tükettikleri ve tüketecekleri elektrik 
enerjisinin, Yönetim Kurulu'mın 09.03.2006 tarih, 7-161 Sayılı Kararı ile Aralık 2006 tarihinde 
tahakkuk ve tahsil edilmesi uygun görülerek uygulama başlatılmıştır. 

Faaliyet Kodu 

Faaliyet Adı 

Sorumlu Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 
Yapılacak işlem Türü 
Süre 

Açıklamalar 

EDP-58 
Maden Arama ve Üretim Faaliyetleri Teşvik 
Edilecek. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
DPT, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı. 
Bakanlar Kurulu Kararı 
12 Ay ve Üzeri. 
Maden arama ve üretiminin riskli olması nedeniyle 
bu sektöre özgü teşvikler uygulamaya konularak 
sektöre yerli ve yabancı semıayenin girmesini 
özendirecek bir yatırım ortamı oluşturulacaktır. 

Gerçekleştirilmiş Faaliyetler ve Uygulama Sonuçları 

• 3213 sayılı Maden Kanununun verdiği yetkiye dayanarak yasa gereği ihale edilmesi 
gereken sahaların ihale çalışmaları devam etmektedir. 

• 3213 Sayılı Maden Kanununun uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve 
Sektörde faaliyet gösteren madencilerimizin karşılaştıkları sorunlara daha hızlı ve daha 
organize olarak çözüm bulmak amacıyla hazırlanan 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 nolu Kanun 05.06.2004 tarih 25483 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

• 3213 sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 nolu 
Kanunun "Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği" 03.02.2005 tarih 25716 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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• 3213 sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 nolu 
Kanunun "Maden Kanunu l(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği" 
03.02.2005 tarih 25716 sayılı Resini Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

• 3213 sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi gereği Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak ota D 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Karan olarak istihsal edilerek 
21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

• Ülkemiz madenciliğinin geliştirilmesi için gerekli planlamaları yapmak ve strateji 
belirlemek, dünyadaki madencilik faaliyetlerini yakından takip etmek, gelişmeleri izlemek 
ve dünya madenciliğinde söz sahibi bir ülke konumuna gelebilmemiz için madencilik 
planlamaları yapmak, bu planlamalara İlişkin stratejiler belirleyerek, bu stratejilerin 
uygulanmasını sağlamak üzere Sayın Bakanımızın oluru ile Madencilik Planlama ve 
Strateji Belirleme Kurulu oluşturulmuştur. 

Kurul İlk toplantısını Sayın Bakanımız Başkanlığında 24 Mart 2005 tarihinde Maden İşleri, 
Eti Maden işletmeleri, Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye 
Taşkömürü Gçnel Müdürleri, Üniversiteler, DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcileri. 
madencilik sektöründe organize olmuş konsey, birlik başkanları ile madencilik Sekıörü ile 
ilgili Oda Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirmiştir. 

• Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları ile ilgili olarak; 

- Tarım ve Köy idleri Bakanlığı ile yapılan toplantı sonrası sektörün sorunları ve 
çöıöm Önerileri İletilmiş ve bu kapsamda Mera Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılması sağlanmıştır. 

- 21 Ocak 2004 tarih Ve 25353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mera Yönetmeliğinin 
8'inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" İle, Ön İşletme Ve işletme 
Ruhsat aşamalarında olan ruhsat sahalarında Mera Vasfı Değişiklik Talepleri olduğu 
takdirde Çed Olumlu Belgesi olmadan Mera Vasfı Değişikliği yapılması için işlemlere 
başlanacaktır. 

- 4342 sayılı Mera Kanununun H.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Mera Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5178 nolu Kanun 8 Haziran 2004 tarih 25486 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile madencilik 
faaliyetleri Arama döneminde mera vasfı değişikliğine gerek duyulmadan devam edecektir. 
İşletme döneminde ise Bakanlığımızın teklifi ile mera vasfı değişikliği yapılabilecektir. 

• Gerçekleştirilen düzenlemeler çerçevesinde sektörde, büyük bir yaiınm hamlesi başlamış 
durumdadır. 

Faaliyet Kodu 
Faaliyet Adı 
Sorumlu Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 

Yapılacak İşlem Türü 
Süre 
Açıklamalar 

EDP-60 
Bor Araştırma Enstitüsü Kurulacak 
ETKB 
DPT 

Etİ Holding A.Ş. 
Kanun 
12 ay ve üzeri. 
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Gerçekleştirilmiş Faaliyetler ve Uygulama Sonuçları 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Kurulmasına İlişkin 4865 sayılı Kanun 18.Oö.2003 
tarihli Resmi Gazetc'de yayımlanmıştır. Enstitünün Yönetim Kurulu ve personeli atanmış olup, 
faaliyete geçmiştir. 

Faaliyet Kodu 
Faaliyet Adı 
Sorumlu Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 

Yapılacak işlem Türü 
Süre 
Açıklamalar 

EDP-61 

Bor İsletmesi Özerk Bir Yapıya Kavuşturulacak 
ETKB 
DPT 
Hazine Müsteşarlığı 
Etİ Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü 
Mevzuat 
12 Ay ve Üzeri 
Dünya bor rezervinin %65'inin ülkemizde bulunması 
ve dünya bor pazarının ABD'den sonra İkinci büyük 
üreticisi ve piyasa yapıcısı olmamız nedeniyle, bor 
üretimine özel önem verilecektir. Ürettiğimiz borun 
%95'ini ihraç elliğimiz de göz önüne alınarak. Eti 
Maden İşletmeleri Genci Müdürlüğü araştırma, 
teknoloji geliştirme, uzman personel istihdamı, 
politika oluşturma ile yatın m-üretim-pazarlama 
alanlarında karşılaşılan olumsuzlukların bertaraf 
edilebilmesini leminen özerk bit yapıya 
kavuşturulacaktır. 

Gerçekleştirilmiş Faaliyetler ve Uygulama Sonuçları 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile sermayesinin tamamı dcvleie ait, iktisadi alanda ticari esaslara 
göre faaliyet göslermek üzere kurulan iktisadi Devlet Teşekkülü olup ana faaliyet alanı olan bor 
madenlerini 2840 Sayılı Kanun ve 3213 sayılı Maden Kanununa ek ve değişiklik getiren 5177 sayılı 
Kanunun 49. maddesi ne istinaden devlet eliyle üretme, İşletme ve pazarlama görevlerini 
yürütmekledir. 

Hazine Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri 
doğrultusunda 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.0i.2004 tarih ve 
2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Teşekkülün Eli Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
adıyla yeniden leşk i latİ andın I masına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında 5 adet Bor 
İşletme Müdürlüğü Eti Maden İşletmeleri Gene! Müdürlüğüne doğrudan bağlanarak ülkemizin en 
önemli yeraltı kaynağı olan bor minerallerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazatlanması hususunda 
daha etkin bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur. 

Teşekkülün Etİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla yeniden teşkilatlandırılması 
nedeniyle yeni Ana Statü hazırlanmış YPK'nın 27.5.2004 tarih ve 2004/T-I6 sayılı ile karan 
onaylanarak 09.06.2004 tarih 6067 sayılı Türkiye Ticaret Sİcilİ Gazctesi'nde yayımlanmıştır. 
Ayrıca Teşekkülün Ana Statüsünün 4. maddesi 11/07/2006 tarih ve 2006/T-2I sayılı kararı ile 
değiştirilmiştir. 
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Faaliyet Kodu 
Faaliyet Adı 

Sorumlu Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar 

Yapılacak İşlem Türü 
Süre 

Açıklamalar 

EDP-62 
Madencilikle Özelleştirilecek kuruluşlar 
belirlenecek 
ETKB 
DPT 
Madencilikle i İpil i kuruluşlar 
Rapor 
12 Ay ve Üreri. (Bakanlığımızca süresiz olması 
uygun mütalaa edilmektedir.) 
Kamuya ait maden işletmelerin in 
özel leşimle bilirliğini ve uygulanabilecek özelleştirme 
yöntemlerini kapsayan detaylı bir rapor 
hazırlanacaktır. 

Gerçekleştirilmiş Faaliyetler ve Uygulama Sonuçlan 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 13.08.2003 tarih 2003/49 sayılı; Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (Eti Holding A.Ş.J'nin bağlı ortaklıklarından Eti Alüminyum A.Ş.'nin Eti 
Holding A.Ş.'ye ulan borçlarından arındırıldıktan sonra, kullanımlarında bulunan maden ruhsatları 
da dahil olmak üzere tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte özelleştirme kapsam ve programına 
alınmasına ilişkin Karan 14.08.2003 tarih 25199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Eti 
Alüminyum A.Ş.nin hisselerinin özelleştirme İdaresi Başkanlığına devri 23.10.2003 tarihi itibariyle 
yapılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 13.08.2003 tarih 2003/45 sayılı; Çayeli Bakır isletmeleri 
AŞ.'deki Eti Holding A.Ş. hisselerinin Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ve bu 
hisselerin satış yöntemi İle özelleştirilmesine ilişkin Kararı 14.8.2003 tarih 25199 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Karara istinaden 7.11.2003 tarihinde protokol imzalanarak 
Etİ Holding A.Ş.'nİn Çayeli Bakır işletmesindeki % 45 hissesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
devredil mi şiir. 

Eli Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eli Holding A.Ş.J'nin Eti Alüminyum A.Ş.'den 
108,9 Trilyon TL olan alacağının Hazine Müsteşarlığına olan temettü borcuna mahsup edilmesi ile 
ilgili olarak Ek Bütçe Kanunu Tasarısı'na, " Eti Holding A.Ş'nİn 2002 ve daha önceki yıllara ait 
kar paylarından Hazine'ye İsabet eden tutarların, Hazine Müstesarlığı'nm bağlı olduğu Bakan'ın 
talebi üzerine, bütçenin gelir ve gider kalemleri İle ilişkilendirmeksizin, Kuruluş'un Eti Alüminyum 
A.Ş'den olan alacaklarına mahsup edilmesine Maliye Bakanı yetkilidir." şeklinde bir hüküm 
konulmuştur. Kanunun konu ile ilgili maddesi 22 Kasım 2003 tarih ve 25297 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Faaliyet Kodu 
Faaliyet Adı 
Sorumlu Kuruluş 
işbirliği Yapılacak Kuruluşlar 
Yapılacak işlem Türü 
Süre 
Açıklamalar 

EDP-63 
Rafine Bor Üretimi Artırılacak 
ETKB 
Etİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

12 Ay ve Üzeri 
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Gerçekleştirilmiş Faaliyetler ve Uygulama Sonuçları 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ana faaliyet alanı olan bor sektöründe pazar 
payını artırmak İçin rafine üriin üretim kapasitesini daha da artırması gerekmektedir. Ancak, bor 
ürünlerinin birbirini ikame özelliği ve her ürünün bir yönden diğerinin rakibi olduğu göz önüne 
alındığında; ülkemizin bor üretiminde çokuluslu firmalar ile daha etkin olarak rekabet edebilmesini 
lemineıı üretimden pazarlamaya kadar uzanan tüm birimlerin tek elden yürütülmesi dünya bor 
sektörünün işleyişinin getirdiği teknik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle, özellikle ham bor yerine rafine bor üretimine yatırım yapılarak, özel bor 
kimyasallarına dayalı sanayi tesislerinin ülkemizde kurulmasını gerçekleştirebilmek için diğer 
sanayi dalları ile işbirliği yapılarak, özel bor kimyasalları üretimi konusunda yatırım olanaklarının 
araştırılıp özel sektörün bu alana yatırım yapmasını sağlamak gerekmektedir. Bu amaca yönelik 
olarak. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürluğü'nün yaptığı yatırımlar sonucunda mevcut rafine bor 
üretim kapasitesi yıllık 831.000 ton değerine ulaşmış olup, yapılacak yeni yatırımlar sonucunda 
rafine bor üretim kapasitesinin %80 artırılarak 1.499.000 ton/yıl değerine çıkarılması 
hedeflenmiştir. 

KAPASİTE (ton/vıl) 

KONSANTRE BOR 
RAFİNE BOR 
Boraks Dcka+Penta 
Boraks Penta 
Borik Asit 
Sodyum Perborat 
Öğütülmüş Kolemanit 
Susuz Boraks 
Boroksit 
Disodyum Oktaborat Tctrahidrat 

2006 Fiili 
2.450.000 

831.000 
55.000 

480.000 
135.000 
20.000 
90.000 

1.000 

Hedef 
2.925.000 
1.499.000 

106.000 
720.000 
300,000 
45.000 

300.000 
15.000 
5.000 
8,000 

Etİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çağımızın gereklerinin bilincinde yurt içi ve yurt 
dışındaki atılımlarını sürdürerek hizmet vermekte ve ülkemiz için kaynak yaratma ilke ve azmi 
doğrultusunda uygulanmakta olan Hükümet Programı ve yatırım politikalarına paralel olarak 
yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Etİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, rafine bor üretim kapasitesini yükseltmek için yoğun 
bir yatırım atağı içerisine girmiş ve bu kapsamda 2003 ve 2004 yıllarında 160.000 ton/yıl kapasiteli 
III. Bor Türevleri Tesisi, 100.000 ton/yıl kapasiteli Yeni Borik Asit Tesisi ve 240,000 ton/yıl 
kapasiteli Bandırma Sülfürik Asit Tesisi yatırımlarını kendi öz kaynaklarını kullanarak 
tamamlamıştır. Söz konusu tesislerde üretim faaliyetleri devam etmektedir. 

2006 yılında devam eden ve sonraki yıllarda tamamlanması planlanan projeler; 

> Bigadiç II. Bor Öğütme Tesisi: Öğütülmüş kolemanit pazarındaki müşteri taleplerinin 
rahatça karşılanabilmesi için Bigadiç'te. 100.000 ton/yıl kapasiteli Bigadiç II. Bor Öğütme 
Tesisinin kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Tesisin yatırım tutarı 11 milyon ABD $'ı 
olup, yıllık 35 milyon ABD S döviz getirişi ve 37 kişilik istihdam sağlayacaktır, öğütme 
Tesisi maki ne-e kıpman I arının mühendislik hizmetleriyle birlikte mal alımına yönelik 
yapılan ihaleyi kazanan firma çalışmalarına devam etmekte olup sözleşme kapsamında 
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mühendislik hizmetleri tamamlanmıştır. 2007 yılı başında lests devreye alınacak şekilde 
çalışmalar sürdürülmekledir, 

> Bor Oksit Oretim Tesisi: Teşekkülce katma değeri yüksek yeni bor ürünleri üretmeye 
yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Bandırma'da, 5.000 lon/yıl kapasiteli Bor Oksit 
Üretim Tesisi kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Tesisin yatırım tutarı 10 milyon ABİ) $ 
olup, yıllık 7 milyon ABD $ döviz getirişi ve 24 kişilik istihdam sağlayacaktır. Projenin 
birinci adımı olarak 1.000 ton kapasiteli ünitenin yapımı 20O5 yılı içerisinde tamamlanmış 
olup Üretime başlanmıştır. İkinci ünite için yatırım çalışmaları sürdürülmekledir. 

> Sodyum Perborat Tesisi Tevsii: Sodyum Perborat Tetrahİdrat ve Sodyum Perborat 
Monohidrat ürünlerine olan müşteri taleplerinin, İşletme Müdürlüğü bünyesinde üretime 
devam eden ve kurulu kapasitesi 20.000 ton/yıl olan mevcut Sodyum Perborat Tesisinin 
kapasite yetersizliği nedeni ile karşılanamaması nedeniyle ilave 14.000 ton/yıl kapasite 
artırımı Öngörülen proje çalışmalarına başlanılmıştır. Yatırım tutarı 4 Milyon ABD S olup 
2006 yıl sonu itibariyle tesis devreye alınacak şekilde çalışmalar sürdürülmektedir, 

> Bigadiç Konsa ntratör Tesisi Kapasite Artırılması: öğütülmüş kolemaııit üretim 
kapasitemizin artışına paralel olarak konsantre kolemanit Üretim miktarının da artırılması 
gerektiğinden Bigadiç'teki mevcut konsantratör kapasitesinin ek bir ünite ile 325.000 
ton/yıl daha artırılarak 975.000 ton/yıl'a çıkartılması amaçlanmaktadır. Projenin yatırım 
tutan 2 milyon ABD $ olup, yıllık 24 milyon ABD $ döviz getirişi ve 53 kişilik istihdam 
sağlayacaktır. Tesis ile ilgili proje çalışmaları devam çimekte olup 2007 yılı İlk yarısında 
tesis devreye alınacaktır. 

> Boraks Dekabidrat Tesisi Tevsii: Bandırma'dakİ mevcut Boraks Dekafıidrat Tesisi'nin 
kapasitesi 45.000 ton/yıl artırılarak toplam kapasite 100.000 ton/yıl'a çıkarılacaktır. Testsin 
yatırım tutarı 4 milyon ABD S olup yıllık 11 milyon ABD S döviz getirişi sağlayacaktır. 
Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri işi kapsamında mimari, makine ve elektrik-
otomasyon uygulama projeleri tamamlanmıştır. Tesis 2007 yılında tamamlanarak devreye 
alınacaktır. 

> Borik Asit Tesisi Tevsii: 2005 yılı Yatırım Programında Tamamlama Projesi olarak yer 
alan Emel Borik Asil Tesisi kapasitesinin 200.000 ton/yıl'a çıkartılmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülmekte olup, proje 2006 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Projenin 
yatırım tutarı 37 milyon ABD S'dır. Tesis İşletmeye alındığında 40 milyon ABD S döviz 
getirişi ve 100 kişilik istihdam kapasitesi sağlayacak olup ihale çalışmaları 
sürdürülmektedir. Tesisin 2009 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir, 

> Zirai Bor (ETİ-DOT-67) Üretimi Tesisi: Basta tarım olmak üzere ahşap koruma vb. 
alanlarda dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Disodyum Oktaborat Tetrahİdrat'in 
Ülkemizde de Üretilmesini ve ürün portföyümüze katma değeri yüksek yeni bir ürünün 
eklenmesini sağlamak amacıyla kurulmasına karar verilen 8,000 ton/yıl kapasiteli tesisin 
yatırım tutarı 3 milyon ABD $'ı olup, yıllık 15 milyon ABD S'ı döviz getirişi sağlayacaktır. 
Teşekkülümüz 2006 yılı Yatırım Programında etüt olarak yer alan projenin "Uygulama 
Projesi"ne dönüştürülmesi ile ilgili fizibilite ve ÇED dokümanları DPT'ye intikal 
ettirilmiştir. 

> IV. Boraks Pentahidrat Tesisi: özellikle son yıllarda boraks pentahidrat ürünümüze olan 
talebin giderek artması ve bu artışın süreceği göz Önüne alınarak. Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğümüz bünyesinde çok amaçlı rafine bor ürünleri üretimine imkan'sağlayacak bir 
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tesisin kurulması planlanmıştır. Projenin birinci aşamasında Etibor-48 ürününün üretimi 
yapılacak olan 240.000 ton/yıl kapasiteli, 52 milyon ABD $ yalınm tutarlı Boraks 
Pentahidrat Tesisi, yıllık 67 milyon ABD $ döviz getirişi ve 186 kişilik istihdam 
sağlayacaktır. Projenin realize edilmesi amacıyla proses ekipmanlarından kristalizaıör, 
filtre, sanlrifilj ve kurutucular için ihaleye çıkılmış olup diğer ekipmanların temini ve 
Projelendirme, Mühendislik, Müşavirlik ve kontrollük hizmetleri İçin ihale hazırlık lan 
sürdürülmektedir. 

> Bor Master Arama Projesi: Proje İle bor varlığı bilinen ve halen bor üretimi yapılan 
Bigadiç-Emeı-Kırka-Kesielek bor havzasında MTA Genel Müdürlüğü ile İmzalanmış 
bulunan beş yıllık bir Protokol çerçevesinde jeolojik harita, sondaj, mineralojik-petrografik 
ve kimyasal analiz çalışmaları, MTA (arafından gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında 
bugüne kadar yapılan 25.450 metre sondaj neticesinde, 2 milyar ton olan bor rezervlerimiz 
1 milyar ton artarak 3 milyar ton'a (Dünya bor rezervinin %72'si) çıkartılmış olup 2006 
yılında 11.800 m sondaj yapılması programlanmıştır. 2006 yılı çalışmalarına MTA 
tarafından başlanmıştır. 

Özel bor kimyasallarının ülkemizde üretiminin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar 
kapsamında son olarak, başkanlığımda Teşekkül ve BORBN yöneticilerinin katılımı ile bir tanıtım 
toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, Teşekkülün ve BOREN bünyesinde özel bor kimyasalları 
üretimine yönelik sürdürülen çalışmaların ve elde edilen ürünlerin tanıtımı yapılmıştır. Bor 
ürünlerinin özellikle çimento, seramik ve tarım sektörlerinde kullanımının sağladığı faydaların 
kanıtlanması nedeniyle Öze! sektörün bu ve benzeri alanlarda bor kullanması ve Özel bor 
kimyasalları üretmesi konularında gerekli desteğin verileceği bir defa daha vurgulanmıştır. 

Konsantre ve rafine bor ürünlerini içeren Diğer taraftan dünya bor pazarından daha büyük bir 
pazar hacmine sahip Özel Bor Kimyasallarının kullanım alanları incelendiğinde, ticari değer taşıyan 
300'den fazla özel bor kimyasalının bulunduğu görülmektedir. Ancak, bu ürünlerden bazılarının 
pazar hacmi yüksek olup Özellikle Sodyum Bor Hidrür, Bor Triflorür, Bor Nıtrür, Çinko Borat. Bor 
Karbür, Disodyum Oktaboral Tetrahidrafın gelecekteki pazar hacimlerinin daha da artacağı lahmin 
edilmektedir. 

Ülkemizde ise Ulusal Bor Sanayimizin geliştirilmesi amacına yönelik olarak Teşekkülce; 
İzolasyon/tekstil tipi fiberglas, Çinko borat, Bor karbür, Bor nıtrür, Ferrobor, ve Sır-sırça üretimine-
yönelik ön fizibilite raporları hazırlanmış ve yerli/yabancı firmaların Özel bor kimyasallannı 
ülkemizde üretmelerini teşvik etmek için söz konusu raporlar başkanlığımda yapılan bilgilendirme 
loplantısında ilgili firma temsilcilerine dağıtılmıştır. Özel Bor Kimyasalları üretimi için ilgi duyan 
firmalarla görüşmeler sürdürülmektedir. 

Sorn2: 

Hükümetin 4. yılını doldurmak üzere olduğu bir süreçte AEP çerçevesinde gerçekleşmeyen 
faaliyetler var İse bunların gerçekleşmeme nedenleri nelerdir? 

Cevap 2 : 

EDP-54'ün (Elektrik Fiyatlarının Ucuzlatılmasına Yönelik Olarak TRT Payı Kaldırılacak) 
Acil Eylem Planında süresi 3 ay olup, bilahare DPT Müsteşarlığının 20.02.2004 tarih, 581 sayılı 
yazısı ile bu süre 12 ay ve üzeri olarak revize edilmiştir 
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S.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun. müzeciliğin durumuna ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakam Atilla KOÇ 'un cevabı (7/16092) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Sn. Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçıüzügiTnün 96. vd. 
maddelerine göre Kal lür ve Turİ7.m Bakanı Sayın Atilla Koç israfından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
28.06.2006 

Feridun F. SALOĞLU 
Antalya Milletvekili 

"Devlet müzeciliği anlayışı iflas etmiştir" şeklindeki açıklamanız, bir 
gazetede yayınlanarak, kamuoyuna yansımıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Yaklaşık 4 yıldır İşbaşında olan bir hükümetin bakanı olarak, "devlet 
müzeciliği anlayışı iflas etmiştir" şeklindeki açıklamanız ne anlama 
gelmektedir? Hükümetiniz, 4 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla, müzelerin ve 
müzeciliğin gelişmesine bir katkı sağlayamamış mıdır? 

2- Kasım 2002'den bu yana, müzelere kaç personel (arkeolog, memur, 
koruma görevlisi v.b.) alınmıştır? Şu anda müzelerde kaç personel (kadrolara 
göre) görev yapmaktadır? Müzelerin ihtiyaç duyduğu personel sayısı nedir? 

3- Kasım 2002'den bu yana müze ve ören yerlerinden sağlanan gelirler ne 
kadardır? Aynı dönemde, müzelerin cari giderleri için yapılan harcama ne 
kadardır? Bu dönemde, kaç müzede büyük onarım yapılmış, kaç müzeye 
güvenlik sistemi kurulmuş, kaç müzeye yeni sergi alanları kazandırılmış ve 
bunlar İçin ne kadar harcama yapılmıştır? 

4- Müzelerin geliştirilmesi için 4 yıllık süreçte ne gibi projeler hazırlanmış 
ve uygulanmıştır? Yeni projeler uygulanmış ise, neden sonuç alınamamıştır? 
Yeni projeler uygulanmamış ise nedeni nedir? 

5- Devlet müzeciliği anlayışı iflas etmiş ise; öneriniz nedir? Müzeleri de 
özelleştirecek misiniz? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.l6.0.BH1.0.00.00.00/ 19&6SS' &- U-l ' 2006 
Konu : Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLlCl 'NA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10/07/2006 tarihli ve 
A.OI.O.GNS.0.10.00.02-23602 sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOGLU'nun 7/16092-24071 Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı ekle sunulmaktadır. N. ^— 

Bilgilerinizi arz ederim. 

EK: Cevap 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN 7/16092-24071 
ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Sorul: 

Yaklaşık 4 yıldır işbaşında olan bir hükümetin Bakanı olarak, "Devlet müzeciliği 
anlayışı iflas etmiştir" şeklindeki açıklamanız ne anlama gelmektedir? Hükümetiniz 4 yıl 
boyunca yaptığı çalışmalarla, müzelerin ve müzeciliğin gelişmesine bir katkı sağlayamamış 
mıdır? 

Cevap 1: 

Müzecilik, çok uzun bir geçmişi olan ve sürekli olarak çağın ihtiyaçları karşısında 
kendisini her alanda geliştirmesi gereken bir bilim dalıdır. Günümüzde yalnızca eserlerin 
teşhir edildiği ve korunduğu binalar olma kavramından sıyrılan müzeler aynı zamanda 
birer eğitim kurumlan haline gelmiştir. Ayrıca yaşadığımız topraklardaki geçmiş 
uygarlıklara ait kültür mirasımızı gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılması 
zorunluluğu doğmuştur. 

Son dönemde çok önemli yapısal değişikliklere gidilerek 5225 ve 5226 sayılı 
yasalarla müzecilik alanında birçok yenilikler getirilmiş ve bu yasalara bağlı 
yönetmelikler de düzenlenerek yayınlanmıştır. 

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerim Teşvik Kanunu ile korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlıklarının yaşatılarak korunması amacıyla bu tür tasınmazlann kültür 
yatırımcısı ve girişimcilerine tahsis edilmesi yolu açılarak kültür kompleksleri ve özei 
müzelerin yaygınlaştırılması ve Özendirilmesi sağlanmıştır. 

Bakanlığımca bağlı müzelerimizin idari yapılanmalarına ilişkin 14.07.2004 tarih ve 
5226 sayılı Kanun kapsamında başlatılan "Ulusal Müze" oluşturulması çalışmaları 
yürütülmekte olup; bu çerçevede 23 Müze Müdürlüğü, Ulusal Müze Başkanlığı kapsamına 
alınmıştır. Söz konusu Kanun'a bağlı olarak "Ulusal Müze Başkanlıklarının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Yönetmelik", 11.11.2005 tarih ve 25990 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belirlenen 23 Ulusal Müze Başkanlığı'na ilişkin Yasa 
tasarısı görüşülmek üzere T.B.M.M.'ne Bakanlar Kurulu'nca onay verilerek 
gönderilmiştir. Bu Kanun İle çağdaş ve daha katılımcı bir müzecilik anlayışının Ülkemiz 
müzelerinde de uygulanması amaçlanmıştır. Bakanlık olarak müzelerimizi ve müzecilik 
anlayışımızı bu amaç doğrultusunda geliştirme çabalarını sürdürmekteyiz. 
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Soru 2: 

Kasım 2002'den bu yana, müzelere kaç personel (arkeolog, memur, koruma görevlisi 
v.b.) alınmıştır? Şu anda müzelerde kaç personel (kadrolara göre) görev yapmaktadır? 
Müzelerin ihtiyaç duyduğu personel sayısı nedir? 

Cevap 2: 

1998-2005 yıllan arasındaki 8 yıllık dönemde, Bakanlığımıza 58 Arkeolog ve 67 
Müze Araştırmacısı olmak üzere toplam 125 uzman personel alınmış iken son bir yılda 
toplam 292 personel ataması yapılmıştır. Ayrıca özelleştirme kapsamında bulunan 
kuruluşlardan müzelere Temmuz 2006 tarihinde 145 bekçi ve koruma görevlisinin atanması 
yapılmıştır. 

Bakanlığımız yönetimindeki müzeler ve bağlı birimlerinde 1.585 adet personel 
görev yapmakta olup; bunlardan 203'ü Arkeolog ve 117'si Müze Araştırmacısı dır. Halen 716 
adet kadro boş durumdadır. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürlükleri ve bu 
müdürlüklere bağlı birimlerde 15 sözleşmeli personel (657 / 4B), 91 vizeli işçi ve 897 
DÖSİMM işçisi görev yapmaktadır. 

Soru 3: 

Kasım 2002'den bu yana, müze ve ören yerlerinden sağlanan gelirler ne kadardır? 
Aynı dönemde müzelerin cari giderleri için yapılan harcama ne kadardır? Bu dönemde kaç 
müzede büyük onarım yapılmış, kaç müzeye güvenlik sistemi kurulmuş, kaç müzeye yeni 
sergi alanları kazandırılmış ve bunlar için ne kadar harcama yapılmıştır? 

Cevap 3: 

Müze ve Örenyerlerimİzden 2002 yılında 26.298.390.099.000 TL, 2003 yılında 
54.872.320.957 TL, 2004 yılında 59.616.464.100 TL, 2005 yılında 85.481.628 VTL. gelir 
elde edilmiştir. 2002 - 2006 yıllan arasında Bakanlığımız Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü yatırım programından onarım ve güvenlik hizmeti için toplam 13.528.000 YTL 
harcama yapılmıştır. Bu sure içerisinde 30 müzede onarım çalışmaları yapılmış, 51 müzeye 
güvenlik sistemi kurulmuş, 27 müzenin teşhir - tanzim çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Kültür 
Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzden 2003 mali yılında müzelerimize 2.382.715 
YTL, 2004'ie 3.953.039 YTL, 2005'te 4.957.491 YTL ve 2006 yılında (I. II. ve 111. 
dönemde) 4.509.580 YTL harcama yapılmıştır. 

Bakanlığımız Döner Sermaye işletmeleri Merkez Müdürlüğü'nden yapılan onanm ve 
cari harcamalar ise aşağıda tablolar halinde yer almaktadır. 
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2002 YILI İLLERE GÖRE DAĞILIMI MALİ BÜTÇE 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRİ 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 

ELEKTRİK 

21.724.01 

45.600,70 

1.563.62 

3.473.45 

4» 701,02 

5 062,66 

20.437,28 

SU 

B.642,09 

3.947,51 

3M.10 

6.604.80 

rELEFON 
13 000.00 

4S 140, tO 

1.157.60 

1.143,07 

261,30 

30GALGAZ 

13.350.79 

TOPLAM 
13.000,00 

93656.06 

46 756.50 

1 Î83.B2 

5.090,58 

S.633.55 

46 701.02 

5.002.8S 

27.903,39 
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MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANİYE 
DÜZCE 

TOPLAM 

11.972.54 

23S6.m 

732,44 

161.946,81 

2 341,61 

5.173,33 

2S 475.50 

1.254.60 

64.956,87 lî.950.78 

15 5S8.T5 

7.438.08 

732,44 

269329,96 
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2003 YILI İLLERE GÖRE DAĞILIMI MALİ BÜTÇE 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRİ 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BARTIN 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 

ELEKTRİK 

6.039.43 

31.660,79 

111.727,04 

9 339.77 

602.49 

4.990.45 

4.858.06 

4.*3e,oo 
45.114,33 

26 418.60 

1.837.50 

SU 

2e.9DS.es 

4 019,40 

2 291,50 

6 .35! ,» 

871.00 

12.633.00 

E.110.C6 

1.120,50 

TELEFON 
161.000,00 

43710,11 

2.784,86 

375,00 

5417,00 

618.30 

DOGALGAZ 

22 195,56 

rOPLAM 
161.000.00 

6 039,43 

136 472.15 

129.131.30 

9.333,77 

977.49 

U. 693,95 

8.352,56 

5.945,38 

17.OS9.0O 

46114.33 

31 535.26 

2 958,00 
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MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SHRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANİYE 
DÜZCE 

TOPLAM 

20 664.21 

3910.10 

2 260,1i 

2012.00 

3.411,66 

284.293.34 

15130,50 

15969,30 

3935.40 

96 7S3.56 

1 964.64 

215.767.91 22.195.55 

36 022.76 

21.744.C4 

2 260.12 

5.947.40 

3411.66 

619 010.37 
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2004 YILI İLLERE GÖRE DAĞILIMI MALİ BÜTÇE 
E 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRİ 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVIN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 

ELEKTRİK 

8.624.09 

17.637.B1 

4.EB5.3? 

3.414.05 

2.B79.B3 

11.233.M 

857.36 

702.35 

111.64 

34.656,36 

5 063,17 

1.781.17 

SU TELEFON DOGALGAZ TOPLAM 

16 275.60 

34.066,1 B 

3.683.70 

562.20 

19.705.00 

600.00 

6.135,10 

141,25 

188.00 

44.634.32 

4.074 . S ! 

728.28 

702,25 

1 6 1 4 , 7 0 

1.040.75 

365.75 

492,11 

845,50 

1 6 6 7 . 4 5 

5 632 ,25 

3 274.50 

376 ,25 

140,50 

251.25 

314 .95 

2.729,65 

B6.51I 

111.25 

188,00 

64 434.01 

55 966.61 

4 .595.37 

728,28 

702.25 

S.712.45 

1.040.75 

365.75 

492.11 

545.60 

5 229.68 

36.571.18 

4.131.88 

376 .25 

1.302.35 

149,60 

302.89 

34 .«71,21 

T 3.927 ,12 

1 867,67 
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ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KİRİKKALE 
BATMAN 
Ş1RNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KlLIS 
OSMANİYE 
DÜZCE 

TOPLAM 

376,69 

2.365.68 

192,62 

94.692,43. 

f. 169,20 

12 K6.93 

311.50 

228,75 

448,00 

00,75 

^ _ 

70,408,(3 

703,09 

228,75 

3.982,88 

9075 

r 92.62 

217.308,84 
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2005 YILI İLLERE GÖRE DAĞILIMI MAL 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 

ELEKTRİK 

3.944.S1 

63 694,90 

67.333.69 

13.489.30 

67,13 

6.443.04 

283.29 

8.634,54 

1259.65 

2 « .95 

1i.1ea.29 

163.599.32 

7291.27 

1 910,74 

6 540,13 

65,29 

ise.oo 

3.232.00 

1.070.00 

2.101,00 

95.397,03 

SU 

37.362.07 

10.657,09 

595.75 

59.40 

12743,59 

150,50 

176,00 

146.170.00 

1 533.50 

323,80 

4 698,54 

29.135.10 

TELEFON 

149,73 

326.25 

44.975,93 

7 153.34 

476.00 

147.00 

435.25 

4.115.75 

432.20 

201,50 

269,25 

1.750.75 

140.00 

11 325.42 

5.114.51 

263,75 

140,06 

009.50 

3.204.53 

BÜTÇE 
DOĞALĞAZ TOPLAM 

148,73 

4 270.76 

138.232,80 

85 745.02 

13.974.80 

234.43 

7.038.7[î 

737,94 

25.493.87 

1.691.85 

478,35 

439.75 

1.760.75 

11.504.29 

321.064,74 

12.405,76 

1.910,74 

8.343.39 

65.29 

166.00 

140.00 

4.365,30 

1 070,00 

6./99.S4 

117.736,66 
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MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SlfRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTİN 
ARDAHAN 
İĞDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANİYE 
DÜZCE 

TOPLAM 

12.343,50 

4 769,31 

1.074.08 

1337.77 

3521,54 

833,51 

« S 861,77 

15 617,00 

62,10 

1213.77 

700.00 

262.303.20 

3.791,00 

61.00 

62,00 

434,00 

35896,66 

31 956.50 

4.763.31 

1.197,19 

62,00 

4.964.54 

3.521,54 

933,51 

700,00 

612 006,14 
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Soru 4: 

Müzelerin geliştirilmesi için 4 yıllık süreçte ne gibi projeler hazırlanmış ve 
uygulanmışın? Yeni projeler uygulanmış ise, neden sonuç alınamamıştır? Yeni projeler 
uygulanmamış ise nedeni nedir? 

Cevap 4: 

Öncelikle konuyla ilgili yapısal değişikliklere gidilerek 5225 ve 5226 sayılı 
yasalarla müzecilik alanında birçok yenilikler gelirilmiş ve bu yasalara bağlı 
yönetmelikler de düzenlenerek yayınlanmıştır. 

Müzelerimizin geliştirilmesi için aynca personel sorununa çözüm getirilmektedir. 
Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerterinde ivedilikle ihtiyaç duyulan uzman personel 
konusunda Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali ŞAHtN ile Maliye Bakanı Sn. Kemal UN AKITAN 
ve Devlet Personel Dairesi Başkanı'na brifing verilerek konunun önemi aktarılmış ve gerekli 
kadro tahsisine ilişkin çalışmalara derhal başlanmıştır. 

Güvenlik konusunda da çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımıza bağlı şu an 78 
Müzede elektronik güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bunların önemli bir bölümü 
yenilenmektedir. 12 Müzenin elektronik güvenlik sistemi revizyonu 2005 yılında 
yapılmıştır. 11 Müzenin elektronik güvenlik sistemi revizyonu 2006 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecektir. Aynca 2005 Yılından İtibaren 53 müzeye Bakanlığımız Döner Sermaye 
İşletmesi Merkez Müdürlüğü kaynaklan kullanılarak, özel güvenlik ve temizlik hizmeti satın 
alınmıştır. 

Bakanlığımıza bağlı tüm müze ve örenyerterinde girişlerin sistemli ve daha güvenli 
olması ve olabilecek bilet yolsuzluklarının önlenmesi amacıyla, bugüne kadar 13 müze 
ve örenyerimizde "turnikeli giriş sistemi" kurulmuştur. 2005 yılının Eylül ayında 
gerçekleştirilen bir proje ile turnike sistemi bulunan müze ve örenyerlerİnin kapalı devre 
kamera sistemi ile Bakanlık merkezinden İzlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Hedefimiz bu 
sistemi ziyaretçi ve eser sayısı yoğun olan müze ve örenyerlerinden başlamak üzere tüm 
müze ve ören yeri eri ne uygulamaktır. 

2006 yılı başında Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
bünyesinde "BİIgİ Teknolojileri ve Proje Geliştirme Şubesi" kurularak, müze bilgi sistemi adı 
altında müzelerde otomasyona geçilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu 
proje ile müzelerdeki eserlere yönelik görsel ve envanter verilerinin dijital ortama aktarılarak 
merkezi bir ağ üzerinden takip edilmesi ve kazı, yüzey araştırması, eser alımı, bağış v.b. 
yöntemlerle elde edilen kültür varlıklarının gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde korunarak 
ulaştın İması hedeflenmektedir. 

Soru 5: 

Devlet müzecililiği anlayışı iflas etmiş ise; öneriniz nedir? Müzeleri de özelleştirecek 

misiniz? 

Cevap 5: 

Toplumların kültür kurumlarına yönelik yaklaşımları ve bunları işletme anlayışları 
dönemlere göre farklılık göstermektedir. Çağdaş dünyada müzecilik anlayışı hem yönetim, 
hem sunum, hem de tanıtım açısından geçmişte olduğundan farklı bir noktaya taşınmıştır. 

-411 -
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Kültürel faaliyetlerin merkezinde bulunan müzeler, çağdaş dünyadaki gelişmelere 
İntibak edememiş ve toplumun gündeminde giderek geri plana düşmüştür. Bakanlığımız, bir 
süredir hak ettikleri iti ban ön plana çıkarmak suretiyle, müzelerin yeniden kamuoyunun 
gündemine taşınması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Müzelerimiz konusunda daha önceki sorularda da değinildiği gibi çeşitli yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. 5226 sayılı Kanun kapsamında başlatılan "Ulusal Müze Başkanlığı" 
hususunda yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Bu Kanun ile müzecilik 
alanında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile akademik kesimin de içerisinde 
bulunduğu geniş katılımlı bîr yönetim anlayışına geçilecektir. Söz konusu Kanun kapsamı 
dışmda tutulan müzelerimize İlişkin olarak Bakanlığımıza yerel yönetimlerden yoğun talepler 
gelmektedir. Gerek yerel yönetimlerin bu konudaki yapıcı talepleri / projeleri ve 
gerekse yerel yönetimlerce son yıllarda gerçekleştirilmekte olan kültürel yatırımlara 
bakıldığında ulusal nitelikli müzelerin dışında kalan müzelerimizin yerel yönetimlere 
devredilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca uygun şartların sağlanması halinde 
özel müzelerin kurulması ve geliştirilmesinin önünde mevcut halde herhangi bir engel 
bulunmamaktadır. Bu bağlamda çağdaş dünyada müzecilik alanında tekellikten bir nebze de 
olsa sıyrılmış bir anlayışın müze olgusuna ve amacına daha fazla hizmet edeceği 
düşünülmektedir. 

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOûAN'ın, Acil Eylem Planında öngörülen faaliyetlere 
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabi (7/16093) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

<-• ^ ^ l a 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Kasım 2002 seçimlerinden soma AKP İktidarı tarafından açıklanan Acil Eylem 
Planı çerçevesinde Başbakanlığın sorumluluğunda 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık zaman 
dilimlerinde ve sürekli devam etmesi gereken faaliyetler nelerdi? 22. Dönem 4. 
Yasama Yılı sonu İtibari İle bunların hangileri gerçekleşmiştir ? 

2- Hükümetin 4. yılını doldurmak üzere olduğu bir süreçte AEP çerçevesinde 
gerçekleşmeyen faaliyetler var ise bunların gerçekleşmeme nedenlefi'nelerdir? 

- 4 1 2 -



TBMM B: 13 1 .11 .2006 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.0.BHI.0.00.OO.O0/i>S*32. bLilLi 2006 
Konu : Soru Önergesi _ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİ'NA 

İlgi: TBMM Başfcanuğı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10/07/2006 tarihli ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-23602 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın 7/16093-24121 Esas Nolu soru 
sinin cevabı ekle sunulrnî 

Bilgilerinizi arz ederim. 

önergesinin cevabı ekle sunulmaktadır. x r 

Atilla KOÇ 
Bakan 

EK: 
Cevap 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAVIN ÜMMET KANDOĞAN'IN 7/16093-24121 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU 1: 

Kasım 2002 seçimlerinden sonra AKP iktidarı tarafından açıklanan Acil Eylem Planı 
çerçevesinde Başbakanlığın sorumluluğunda 3 aylık, 6 ayük, 1 yıllık zaman dilimlerinde ve 
sürekli devam etmesi gereken faaliyetler nelerdi? 22. Dönem 4. Yasama Yılı sonu İtibari ile 
bunların hangileri gerçekleşmiştir? 

SORU 2: 

Hükümetin 4. yılını doldurmak üzere olduğu bir süreçte AEP çerçevesinde 
gerçekleşmeyen faaliyetler var ise bunların gerçekleşmeme nedenleri nelerdir? 

CEVAP 1-2: 

HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın lemel amaç, ilke ve politikaları çerçevesinde 

yönetimde insan kaynaklarını, yönetsel ilkeleri ve işleyişi de İçine alan bütüncül, köklü ve 

kalıcı bir değişimi amaçlayan hukuki ve kurumsal düzenleme çalışmalarına devam 

edilmektedir. 

Toplumumuzun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi ve 

sinema sanatının sunduğu imkanlardan yararlanarak çağdaş ve etkin bîr kültürel iletişim 

ortamının yaratılması için sinema sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım, dağıtım ve 

gösterim alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile kayıt ve tescile de esas olacak 

şekilde sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sim fi and in İması m ve bu alanda yerli ve 

yabancı yatınm ve girişimlerin desteklenmesini sağlamak amacıyla, 5224 Sayılı "Sinema 

Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun", 

21/07/2004 tarihli ve 25529 sayılı, 

Kültürel ihtiyaçların karşılanması m; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel 

mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel 

iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, 

toplumun bu değerlere ulaşım imkanlarının yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür 

varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, 

kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür 

girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, 5225 Sayılı "Kültür Yatırımları ve 

Girişimlerini Teşvik Kanunu", 21/07/2004 tarihlî ve 25529 sayılı, 
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Fikri mülkiyet hakları alanının dinamik yapısı ve 1996 tarihli Telif Hakları 

Sözleşmesi ve İcralar ve Fonogramlar sözleşmesi gibi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (W1P0) 

tarafından koordine edilen uluslararası sözleşmeler ile AB Müktesebatı ve sektörel talepler 

dikkate alınarak, korsanlığın önlenmesi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında korunan fikri mülkiyelc konu ürünlerin kullanımına ilişkin üretici sektörleri 

temsil eden meslek birlikleri ile kullanıcılar arasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, 

03/03/2004 tarihli ve 5101 sayılı " Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun", 12/03/2004 tarihli ve 25400 sayılı, 

Bakanlığımız yatırım programlannda yer alan Koruma Amaçlı imar Planlan, Sokak 

Sağlıklaştırma Projeleri, Kentsel Tasarım Projeleri İle tek yapı ölçeğinde rölöve, restilüsyon 

ve restorasyon projelerinin yaptırılmalarına yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyet 

hesaplama yöntemlerinden gerekli değişiklikler yapılması amacıyla, 21/07/1983 tarihli ve 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Korama Kanunu'nda değişikliği içeren 14/07/2004 

tarihli ve 5226 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 27/07/2004 tarihli ve 25535 sayılı, 

Turizm faaliyetlerine dönük olarak alt yapısı ve planlaması yapılmaksızın parsel 

bazında arazi tahsisi yapılması dönemine son veren, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

Bakanlığımızca planlanmış ve uluslararası ölçekte yatırım yapan büyük şirketlere sosyal ve 

teknik alt yapısı ile birlikte bir turizm kenti projesi kapsamında tahsis yapılması, ülkemizin 

diğer ülkelerle rekabet edebilmesi, turizm gelirlerini artırabilmesi; dünya turizmindeki yeni 

eğilimler ve talepler doğrultusunda, farklı turizm türlerine ve yeni tüketici tercihlerine göre de 

mekânlar üretebilecek yatırımcıların ülkemize çekilmesi, kıyı ard bölgeleri ile İç bölgelerinde 

yeni destinasyonlann oluşturulması, sektörün rekabet gücünün artırılması amacıyla, 

24/07/2003 tarihli ve 4957 sayılı "Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun", 01/08/2003 tarihlî ve 25186 sayılı, 

Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır. 

Korsanlıkla mücadelede özellikle uygulama çerçevesinde, sokak korsanlığı da dahil, 

karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla bir dizi önlemler alınmıştır. 

Bu önlemler çerçevesinde; 

-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit 

edildiği kitap, kaset, cd, ved ve dvd gibi taşıyıcı materyallerin, yol, meydan, pazar, kaldırım, 

iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaklanmıştır, 
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-Serbest sözleşmeyi esas alan bir sistem İle taraflar arasında uzlaşma sağlanması 

amacıyla umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması 

ve/veya iletilmesine ilişkin Ödemelerde kaynakların rasyonel kullanılmasına imkan veren 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Eser, icra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması ve/veya iletilmesine İlişkin Usûl Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik (bandrol uygulamasına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiş 

ve uygulamanın şikayete bağlı olmaksızın re'sen takibinin yapılabilmesinin sağlanması 

amacıyla) 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

-5224 sayılı kanun ile bandrolsüz eser kullanımında uygulanacak cezalarda 5846 sayılı 

yasada yer alan ceza hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanarak, bu konuda yargı 

aşamasında yaşanan zorluklar (karmaşa) ortadan kaldırılmıştır. 

-Cezalar uygulanabilir düzeye çekilmiş ve söz konusu cezalann ertelenemeyeceği ve 

paraya çevrilemeyeceği yönünde bir düzenlemeye gidilmiştir. 

-Genel kolluk ve zabıtaya bandrol I ü veya bandrolsüz sokakta satışı yapılan bu tür 

materyallere re'sen el koyma ve toplama yetkisi verilmiştir. 

-Daha önce ilgi madde hükmü gereği bütün illerde kurulan denetim komisyonları daha 

işlevsel hale getirilmek amacıyla mülki idare amirlerinin yetkisine bırakılmıştır. 

İhtiyaç duyulan İllerde mülki idare amiri re'sen veya Bakanlığın talebi ile denetim 

komisyonu oluşturabilmektedir. Genel kolluk ve zabıtanın yanı sıra oluşturulan bu 

komisyonların da denetim yetkisi vardır. 

Denetim Komisyonları, etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması amacıyla teknik 

malzeme ve mali açıdan Bakanlığımızca desteklenmektedir. 

Gerçekleştirilen bu düzenlemelerle korsanlıkla mücadelede yaşanan yetki karmaşası 

sona erdirilmiş, ayrıca hızlı ve anında müdahale imkanı sağlanmıştır. 

Bunun sonucunda yapılan denetim ve yakalanan materyal sayısında önemli oranda 

artış olmuş, sokakta satış bitme noktasına gelmiş ve cezalann uygulanabilir düzeye 

çekilmesiyle yargıya İntikal eden davaların sonuçlanmaya başlaması, korsan faaliyetlerde 

caydırıcılık etkisi yaratmıştır. 

Yine 5101 sayılı yasa İle, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına 

ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını 

yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin Bakanlığımızca 

sertİfıkalandınlması hüküm altına alınmıştır. 

- 4 1 6 -



TBMM B: 13 1 .11 . 2006 

Bu düzenleme ile fikir ve sanal eserlerinin yetkisiz kişiler tarafından satılmasının 

engellenmesi, söz konusu ürünlerin kullanıcılara ulaşmadan Önce daha ilk noktada yer alan 

üretim, çoğaltım, dolum ve satış noktalarının belirlenmesi ve denetiminin sağlanması 

amaçlanmıştır. 

Sertifikalandmlmaya İlişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 18/04/2005 tarihli 

ve 25790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alt hazırlıklar 

tamamlanmış ve 30/05/2005 tarihinde uygulama başlamıştır. 

5101 sayılı yasa değişikliği İle birlikte korsanlıkla mücadelede atılan Önemli adımlar 

ve kaydedilen gelişmeler, uluslararası muhataplarımız tarafından da muhtelif zamanlarda dile 

getirilmektedir. 

Bakanlığımızca, kaydedilen olumlu yöndeki bu gelişmeleri daha üst noktalara taşımak 

amacıyla Fikri mülkiyet baklan konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılması ve alt mevzuatın 

tamamlanması çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. 

Ülkemiz, Avrupa Birliği mevzuatının uyum 1 aştın İmasına ilişkin çalışmalarını, 

"Avrupa Birliği MUktesebatının Ostlenilmesine İlişkin Ulusal Program" çerçevesinde 

yürütmektedir. Söz konusu Ulusal Program'da Bakanlığımın çalışma alanına giren tedbirler 

şunlardır: 

1- Ulusal Program'ın Sermayenin Serbest Dolaşımı başlığı altında yer alan tedbirler, 

Türkiye'deki bütün sektörlerde (AB menşeli) yabancı yatırımların Önündeki tüm 

kısıtlamaların kaldırılmasını amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması'nın 67. 

maddesinin uygulanması için 24 Haziran 1988 tarihli ve 88/361/EEC sayılı Konsey 

Direktifi*tûn uyumlaştırılması amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 

Bakanlığım 01 Ağustos 2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun" ile bu alandaki çalışmalarda yer almaktadır. 

2- Ulusal Program'ın İstatistik başlığı altında yer alan "Turizm" bölümünde "Kültür 

ve Turizm Bakanlığı ve Mahalli İdareler Tarafından Belgelendirilen Tesislerin Arasındaki 

Sınıflama Farklılığının Giderilmesi" tedbîri yer almaktadır: Ülkemizde, konaklama 

tesislerinin belgelendirme İşlemleri, Bakanlığım ve belediyeler tarafından iki ayn şekilde 

yapılmaktadır. Bu iki belgelendirme sisteminde yer alan sınıf ve türler birbirinden tamamen 

farklıdır. Bakanlığım belgeli konaklama tesislerinde yıldız sistemi geçerli iken, belediye 

belgeli konaklama tesislerinde sınıf sistemi geçerlidir. Her iki sisteme ilişkin istatistik] bilgiler 

ayn ayn toplanmakta ve farklı sistemler nedeniyle İki gruba ait bilgiler sağlıklı bir biçimde 

değerlendirilememektedir. Bu tesislerin tek bir belge sistemi altında toplanarak bu farklılığın 

giderilmesine ilişkin çalışmalar kısa sürede sonuçlandırılacaktır. 
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3- Ulusal Program'ın Mallann Serbest Dolaşımı başlığı altında yer alan '-Kültürel 

Mallar" bölümüne ilişkin olarak hazırlanmakta olan kanun tasarısı taslağı ile (Yasadışı 

Yollarla Ülke Dışına Çıkanlan Kültürel Varlıkların ladesi Hakkında Kanun) bulunduğu 

ülkeden yasa dışı yollarla çıkartılan kültür objelerinin iadesi ve kültürel mallann ihracatına 

ilişkin işlemler düzenlenmektedir, ilgili mevzuat Üyelik aşamasında yürürlüğe girecektir. 

Böylece kaynak ülkesinden yasadışı yollarla çıkanlan kültürel objelerin İadesi 

sağlanabilecektir. 

4- Ulusal Programın Gümrük Birliği başlığı altında yer alan "Kültürel Mallar" 

bölümünde, bulunduğu ülkeden yasa dışı yollarla çıkartılan kültür objelerinin iadesi ve 

kültürel mallann ihracatına ilişkin işlemleri düzenleyen ilgili konsey karar ve tüzüklerinin 

uyuınlaştın I masında. Bakanlığım "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapan Kanun", "2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapan Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ve değiştirilecek kanuna bağlı olarak 16/02/1984 tarihli 

ve 18314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurtdışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında 

Yönetmeliğin Gözden Geçirilmesi" çalışmalarıyla bu alanda yer almaktadır. Bu doğrultuda. 

Ulusal Programda uyumlaştırma çabşmalan takvimine giren hükümler: 

Kültürel mallann ihracına ilişkin 9 Aralık 1992 tarihli ve 3911/92 sayılı Konsey 

Tüzüğü", "Kültürel mallann ihracına ilişkin 3911/92 sayılı Tüzüğün ekinde yapılan değişiklik 

hakkında 16 Aralık 1996 tarihli ve 2469/96 sayılı Konsey Tüzüğü", "Kültürel mallann 

ihracına ilişkin 3911/92 sayılı Tüzükte yapılan değişiklik hakkında 14 Mayıs 2001 tarihli ve 

974/2001 sayılı Konsey Tüzüğü", "Kültürel mallann ihracına ilişkin Tüzük ve bir Üye 

Devletin ülkenin topraklanndan yasa dışı yollarla çıkanlan kültürel objelerin iadesi 

hakkındaki 93/7/EEC sayılı direktifin uygulanmasına dair 21 Ocak 2002 tarihli ve 3911/92 

sayılı Konsey İlke Karan", "Kültürel malların ihracına İlişkin 3911/92 sayılı Tüzüğün 

uygulanması baklanda önlemleri İçeren 30 Mart 1993 tarihlî ve 752/93 sayılı Komisyon 

Tüzüğü" ve "Kültürel mallann ihracına ilişkin 3911/92 sayılı tüzüğün uygulanmasına dair 

752/93 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün hükümlerinde yapılan değişiklik hakkında 16 Temmuz 

1998 tarihli ve 1526/98 sayılı Komisyon Tüzüğü"dür. 

5- Ulusal Programın Çevre başlığı altında yer alan "Doğa'nm Korunması" 

bölümündeki ilgili AB Direktiflerinin uyumlaştınlmasmda. Çevre ve Orman Bakanlığının 

yanı sıra Bakanlığım 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bu 

alandaki çalışmalarda yer almaktadır. 
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HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 

29 NİSAN 2003 TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT : 

Kanun Adı 

24.07.2003 tarihli ve 4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 

03.03.2004 tarihli ve 5101 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 

2663 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 
Değişiklikler İçeren 26.05.2004 tarihli ve 5177 sayılı Maden Kanununda 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması 
İle Desteklenmesi Hakkında Kanun 

5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 

5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici özel 
Yönetim Kurumlarını (Kosova KöHür. Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil 
Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMİK) Arasında Yapılan 
Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

T.C. Hükümeti ve Iran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun (Kanun No:5405) 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İle İspanya Krallığı Turizm 
ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No: 5407) 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının 
U y ^ Bulunduğun» Dair Kanım IJJmuo.Nır.S'y.SJ 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğilim Bakanlığına 
Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (No:5450) 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına 
Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (No:5450) 
Türkiye Cumhuriyeli Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman 
Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve 
Görüşme Tutanaklarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Resmi Gazete 
Tarih ve Sayısı 

01.08.2003 / 25186 

12.03.2004 / 25400 

05.06.2004 / 25483 

21.07.2004 / 25529 

21.07.2004 / 25529 

27.07.2004 / 25535 

04.06.2005/25835 

05.07.2005 / 25866 

12.10.2005/25964 

12.10.2005/25964 

21.01.2006/26056 

03.02.2006/26069 

03.02.2006/26069 

03.06.2006726187 
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YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİKLER 

Yönetmelik Adı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek 
Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği 

Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar 
Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev 
ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev 
ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, 
Atanma, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma 
ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Evrak ve Dosya Yönetmeliği 

Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve İletilmesine ilişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve İletilmesine İlişkin Usul 
ve/veya Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin 
Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Resmî 
Gazete/Makam Onayı 

Tarih ve Sayısı 

16.10.2003 / 25261 

11.07.2004 / 25519 

21.01.2004 / 1072 
Makam Olur'u 

03.11.2003 / 25278 
/ 

08.05.2004 ; 25456 

11.09.2004 / 25580 

23.10.2004 / 25622 

26.12.2003 / 25328 

10.02.2004 / 87 
sayılı Makam Onayı 

10.07.2004 / 25518/ 

08.06.2004 / 25486 

23.09.2004 / 25592 

15.05.2004 / 25463 

08.07.2004 / 25516 

21.12.2004 / 25677 
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Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge 
Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara 
Dair Yönetmelik 
Küttür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm 
Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin 
Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu 
ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Görev ve Çalışma 
Usulleri Yönetmeliği 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair 
Yönetmelik 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve 
Satışını Yapan veya Yayan İsletmelerin Sertifikalandın İmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

Küttür ve Turizm Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Yönetmelik 

Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakkında Yönetmeliğin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümleri'nm Uygulanması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve 
Denetimine Dair Yönetmelik 

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim 
Birimlerinin Kuruluş İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

l . . , _ _ 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki 
Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, 
Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların 

13.11.2004 / 25642 

12.01.2005 / 25698 

12.01.2005 / 25698 

15.12.2004 / 25671 

23-03.2004 / 601 
sayılı Makam Oluru 

18 Şubat 2005/ 
25731 

O8.03.2O05 / 25749 

13.04.2005/25785 

18.04.2005/25790 

04.05.2005 / 25805 

11.05.2005/25812 

11.05.2005/25812 

21.05.2005/25821 

11.06.2005/25842 

11.06.2005/25842 

21.06.2005/25852 

18.06.2005/25849 
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Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İçleri ve 
Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet 
Alımlarına Dair Yönetmelik 

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliği 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki Kültür 
Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restîtüsyon Projeleri Sokak 
Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve bunların uygulanması ile 
Değerlendirme, Muhafaza, Nakil işleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve 
Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik 

Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, 
Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara 
Ait Yönetmelik 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik 

Koruma Amaçlı İmar Planlan ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, 
Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Plan Müelliflerinin Yeterliliği ile Görev, 
Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik 

Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği 

Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türfcİyede Ticari Amaçlı Film Çekmek 
İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği 

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Sinema Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Seçmek İsteyen 
Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hk. Yönetmeliğin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 

Fikir ve Sanat eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çogaltım ve 
Satımı Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandın İmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hk, Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları İle Film Çekmek İsteyen 
Yabancılara Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 

— -̂  — 

25.04.2006-26149 

18.06.2005/25849 

18.06.2005/25849 

21.06.2005/25852 

15.07.2005/25876 

26.07.2005/2S887 

15.07.2005/25876 

26.07.2005/25887 

16.08.2005/25908 

12.08J0O5/259O4 

22.08,2005/25914 

09.09,2005/25942 

17.09.2005/25939 

20.09.2005 / 25942 

17,03.2005/25939 
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Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve 
Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği 

Devlet Tiyatroları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği 

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Küliür ve Yatırım Girişimlerine Taşınmaz Kullandın İması Hakkında 
Yönetmelik 

Ulusal Müze Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 

2005/9668 Karar Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 
Uygulama Yönetmeliği 

Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Koruma. Uygulama ve Denetim Bürolan, Proje Büroları ile Eğitim 
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği 

Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren 
Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği 

Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

20,09.2005/25942 

05.10.2005/25957 

10.10.2005/25962/ 

07.10.2005/25959 

20.10.2005/25972 

U.11.2005/25987 

14.12.2005/26023 

05.03.2006/26099 

30.03.2006/26124 

17.05.2006/26171 

21.05.2006/26174 

02.06.2006/26186 

14.07,2006/26228 

06.07.2006/26220 

12.07.2006/26226 
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YÜRÜRLÜĞE GİREN TÜZÜK 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalarıma Usul ve Esasları 
Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük {2006/10082) 

ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN DİĞER MEVZUAT 
KANUN ADİ 

Turizm Hizmet Birlikleri Kanunu Taslağı 

Çoğaltılmış Fikir ve Sanal Eserlerini Derleme Kanunu Taslağı 

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı 

4S48 Sayılı Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Sözleşmeli Personel - Geçici İsçi Kanun Taslağı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra Teşkilatının ti Özel İdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Sarıkamış Harekat Bölgesi ve Şehitlikleri Kanunu ve Ba2i Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

ÇALİŞMALAR) DEVAM EDEN DİĞER MEVZUAT 
YÖNETMELİK ADI 

Yetki Belgesi Yönetmeliği Taslağı 

Költflr ve Turizm Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslararası Küllür ve Turizm Faaliyetlerine Yardım 
Yönetmeliği Taslağı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı fi Küllür ve Turizm Müdürlükleri'nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı 

Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Yönetmelik Taslağı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Taslağı 

j Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği Taslağı 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet tçi Eğitim Yönetmeliği Tasarısı 

Yapılanma Hakları Kısıtlanmış Taşınmaz Kültür Varlıklarına Veya Koruma Alanlarında Bulunan Ya da 
Koruma Amaçlı tmar Planları tle Yapılanma Hakları Kısıtlanan Taşınmazların Hak Aktarımına İlişkin 
Yönetmelik Taslağı _ _ ^ _ _ _ _ _ 

Alan Yönetimi ve Anıt Eserler Kurulu Yönetmeliği Taslağı 

Turizm Amaçlı Arazi Tahsis Yönetmeliği Taslağı 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik 

Kültür Yatırımı veya Girişimlerinin Başvurularının incelenmesi, Denetimi, Verilecek Cezalara ve 
Denetim Elemanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı 

Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çogaltımına Yarayan Teknik 
Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanım Usu! ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Koro ve Toplulukları Yönetmeliği. 

Kültür Yatırım ve Girişimlerinde Gelir Vergisi Stopaj Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi: 
Enerji Desteği Uygulanmasına Dair Yönetmelik. 

Daha önceden "Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Başvurularının incelenmesi, Denetimine, Verilecek 
Cezalara, ve Denetim Elemanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" taslağı üzerinde 
çalışmaların devam etliği bildirilmişti. Görülen lüzum üzerine söz konusu yönetmeliğin düzenlediği 
konularda iki ayrı yönetmelik hazırlanmasına karar verilmiş olup; halihazırda yukarıda anılan 
yönetmelik taslağının yerine geçmek üzere "Kontrolörlerin Atanma ve Çalışma Usulleri Hakkında 
Yönetmelik" İle "Kültür Yatırım ve Girişimlerine Verilecek Cezalara Dair Yönetmelik" taslakları 
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" 
taslağı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kurulu?, İzin, Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Kültür Yatırım ve Girişimleri ile Turizm Yatırım ve İsletmelerinin Denetimi ve Kontrolörlerin Seçilme 
Esasları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcısı Alanına, Görev ve Sorumlulukları Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk. Yönetmelik Taslağı 

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği 

Halk KUltürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği 
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"Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında 
Yönetmelik Taslağı" 

TÜZÜKLER 

Küttür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü Taslağı 
Kamu kurum ve Kuruluşlarına Aİı Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük 
Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük _ _ _ _ _ 
Fikir ve Sanat Eserleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında 
Tüzüğün Adının Bazı Maddelerinde Derişiklik Yapılması Hakkında Tüzük. 

YÜRÜRLÜĞE GİREN TEBLİĞ 

KüllÜr ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, 
Restorasyon, Restitüsyon, Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve 
Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin 
Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesİ Hakkında Tebliğ (2006/1) 
10.03.2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

ALTYAPİ VE PLANLAMA HİZMETLERİ 

Türk turizminin gelişmesinde ve Avrupa standartlarını yakalamasında kamu arazisi 
tahsisleri ilk sıralarda yer almakla birlikte, ülke genelinde büyük bir paya sahip olduğu 
gerçeklir. Ülkemizin olağanüstü turizm potansiyelinin kamu arazisi tahsisi ile 
gerçekleştirilmesi sonucunda, Türkiye'nin batta Avrupa'nın en nitelikli ve modem tesisleri 
Türk turizmine kazandırılmıştır. 

Dünya turizmindeki yeni eğilimler ve talepler doğrultusunda bugüne kadar izlenen 
strateji ve politikalarda yeni düzenlemeler yapılarak, yenj hedeflere yönelik dinamik ve 
stratejik planlamaya geçilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu doğrultuda 58. Ve 59, 
Hükümetlerimizin "ACİL EYLEM PLANI'nda da yer alan "TURİZM KENTLERİ 
PROJESİ" Önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu proje ile birden fazla fonksiyon 
içeren (çeşitli tip ve ölçekle konaklama tesisi, golf alanları, alışveriş merkezleri, kongre 
merkezi, yat limanı vb.) doğal, kültürel, sosyo - ekonomik kaynakların ekolojik ve ekonomik 
verimliliği sağlayan alanların planlanması ve düzenlenmesi hedeflenmekledir. 

Bu projenin temel hedefi, turizmin çeşitlendirilmesi politikasının da bîr gereği olarak, 
bölgesel kalkınmayı da destekler nitelikte ekolojik ve ekonomik verimlilik merkezli 
yürütülmesi amaçlanan büyük Ölçekli planlama ve yönetim örnekleri oluşturmaktadır. Proje 
kapsamında, seçilen alanda farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayacak nitelikte plan ve 
programlar (yat limanlan, çeşitli Spor sahaları, alışveriş ve eğlence merkezleri, kongre ve fuar 
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tesisleri, çeşitli tip ve ölçekte konaklama tesisleri) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm 

kentlerinin yönetiminin özel hukuk statüsünde olması, bu kentlerde gerekli hallerde bazı 

mevzuattan istisna tutulması ve yabancı sermayeyi teşvik edecek nitelikte özel düzenlemeler 

yapılması söz konusu olmaktadır. 
Turizmi milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdumuzun 

turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek, yerli ve yabancı 
potansiyeli yönlendirmek, doğal ve kültürel varlıkları koruyarak, turizmin çeşitlendirilmesi 
ve yay gınl aştın İması kapsamında değerlendirmek, çevre düzenlemelerini yapmak, turizm 
talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelere uyumlu yatırımları 
gerçekleştirmek, turizm bölge alan ve merkezlerinin kanalizasyon, yol, su, antma, elektrik, 
telekomünikasyon vb. altyapı yetersizliklerini, çevre kirliliği sorunlarını ilgili kuruluşlar ile 
gerekli İşbirliği İçinde çözmek, turizm altyapısının yeterli bir üst yap! ile bütünleşmesini 
sağlamak amacıyla, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın lemel amaç, ilke ve politikalar 
çerçevesinde planlanan projelerin çalışmalan devam etmektedir. 

Bakanlığımızca uygulanmasına devam edilen öncelikli projeler şunlardır: 
-Turizm Bölge Alan Ve Merkezleri İle Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Alt 

Yapı Uygulamaları, 

-Akdeniz Ege Turizm Alt Yapısı Kıyı Yönetimi (Alak) Projesi, 

-Doğal Ve Kültürel Varlıklar İle Turizmin Çeşitlendirilmesi Ve Yaygınlaştırılması 
Kapsamında Planlama Ve Alt Yapı Uygulamaları, 

-Turizm Sektörü Ana Planı Ve Fiziksel Planlamalar İle Alt Yapı ÇED Ve Etüd 
Projeleri Yapımı, 

-GAP Ve Kalkınmada öncelikli Yöre İllerine Turizm Amaçlı Alt Yapı Uygulamaları, 
-Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemeleri Ve Halka Açık Kitle Turizmi Projeleridir. 

Değişen tüketici tercihleri de göz önüne alınarak turizmin çeşitlendirilmesi, ülke 
sathına yaygınlaştırılması, değerlendirilmemiş turizm potansiyeline işlerlik kazandırılması 
amacıyla, ülkemizin tüm yörelerinde mevcut doğal ve kültürel değerlerin arâstınlarak turizme 
kazandırılması çalışmalanna devam edilmektedir. 

Bu çerçevede; 
İnanç Turizmi, 

Yayla Turizmi, 

İpek Yolu üzerinde Bulunan Tarihi Kervansaray lann Turizm Amaçlı 
Değerlendirilmesi, 

Dağ-Doğa Yürüyüşü (Trekking), 

Akarsu Turizmi, 

Bisiklet Turlan, 
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Atlı Doğa Yürüyüşü, 
Antik Kentler Ve Tarihi Çekim Merkezleri, 

Mağara Turizmi, 

Sportif Olta Balıkçılığı, 

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji), 

Botanik (Bitki İnceleme) Turizmi, 

Av Turizmi, 
Kırsal Turizm, 

Golf Sporu Ve Turizmi, 
Yat Turizmi Projelerinin uygulanmasına devam edilmektedir. 

Turizm Kentleri 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri bölgesel ve 

yerel kalkınmayı hedefleyen, büyük ölçekli planlama ve yönetim örnekleri oluşturmayı 

amaçlayan bir çalışmadır. 

Bahsi geçen bölgelerin seçiminde organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği 

geniş alanlar tercih edilmekte, mülkiyet, altyapı ve çevre gibi konular için de çözüm önerileri 

ve sistemli bir yapılanma sağlanmaktadır. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde 

oluşturulacak Turizm Kentleri, sadece bir sınır belirleme işlemi olmayıp aynı zamanda söz 

konusu sınırlar içinde yapılacak planlama, tahsis gibi yetkilerin de önceden belirlenmiş 

hedefler ve ilkeler doğrultusunda kullanılmasını içermektedir. 

Turizm Kentleri dünyadaki yeni eğilimler ve talepler doğrultusunda bugüne kadar 

izlenen strateji ve politikalar da yeni hedeflere ulaşmayı sağlayacak dinamik ve stratejik bir 

planlama olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu proje ile içinde birden fazla fonksiyon içeren (çeşitli tip ve ölçekte konaklama 

tesisi, golf alan]an, alışveriş merkezleri, kongre merkezi, yat limanı vb) doğal, kültürel, 

sosyo-ekonomik kaynakların ekolojik ve ekonomik verimliliğin sağlandığı alanların 

planlanması vo düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Turizm Kentlerinin ana yatırımcı tarafından geliştirilmesi esas olup gerekli 

finansmanın ve uygulamanın kolaylığı etaplar halinde gelişmenin sağlanması amacıyla, ana 

yatırımcıya bağlı tali yatırımcılar İle yatın m m geliştirilmesi de söz konusu olmaktadır. Bu 

noktada gerek kamu arazisi imkanı bulunması, gerekse tali yatırımcı ve işletmeciler İle 

gelişmenin sağlanabilmesi yatırımcı açısından başlıca iki büyük teşvik unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin 

yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak 

amacıyla değerlendirmek üzere sınırlan Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Karan'yla 
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tespit ve ilan edilen bölgeler olan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) 
bölgesel ve yerel kalkınmayı hedefleyen, büyük Ölçekli planlama, alternatif yönetim ve 
işletme modelleri oluşturmayı amaçlayan bir çalışmadır. 

Bu proje ile içinde birden fazla fonksiyon içeren (çeşitli tip ve ölçekte konaklama 
tesisi, golf alanları, alışveriş merkezleri, kongre merkezi, yat limanı vb) doğal, kültürel, 
sosyo-ekonomik kaynakların ekolojik ve ekonomik verimliliğin sağlandığı alanların 
planlanması ve düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Turizm kentleri projesi temelinde; Bakanlığımın öngördüğü genel turizm gelişim 
politikalarına uygun olarak, projenin gerçekleştirileceği bölgenin nitelik ve İhtiyaçları, genel 
çevre değerleri ile yer aldığı fiziki, sosyal ve kültürel çevre İle uyumunu, yer aldığı çevreye ve 
teknik altyapıya getireceği etkiler ve bunların çözümüne ilişkin yaklaşımlar ve katkılarım, 
ürün kalitesi ve içeriğiyle gelişen ve çeşitlenen turizm taleplerini ortaya koyan, işletme ve 
pazarlama stratejilerini yönlendiren ve tüm hususlann sonucunda oluşturacağı katma değer 
göz önüne alınmaktadır. 

Turizm Kentleri Projesi kapsamında Antalya'nın Kuzeyi (Kepez, Varsak, Topaltı), 
Aydın-Didim, Muğla-Dalaman, Antalya-Manavgat-Oymapınar bölgelerinde Öncü-Ömek proje 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Müstakil Desrinasyon Geliştirme 
istanbul, izmir gibi hem tarihi ticaret merkezi, hem de turist giriş-çıkış kapısı olan 

metropollerin müstakil birer turizm destinasyonu haline getirilmesi sağlanacaktır. 
istanbul 

İstanbul kültürel ve tarihi özellikleri nedeniyle bîr ticaret merkezi olmanın yanı sıra bir 
turizm kenti niteliği taşımaktadır. Müstakil dcstinasyon olarak istanbul turizm ürününün 
oluşturulması, Türk turizmi ve ekonomisinin lokomotif destinasyonu olarak istanbul'un tarih, 
kültür, kongre, kruvaziyer, eğlence, yeme-îçme gibi yönleriyle özel olarak ele alınması, 
İstanbul'un turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm payının kent ekonomisindeki 
oranının artırılması suretiyle İstanbul'un yılda 10 milyon yabancı turistin ziyaret etliği 
müstakil bir destinasyon olması hedeflenmektedir. 

2004 yılında Bakanlığımızın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 
- istanbul Tuzla Akfirat Tepeören Turizm Merkezi 

- Antalya Kemerağzı Kunak KTKGB. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
ilan edilmiştir. 

- Güney Antalya Turizm Alanı Kapsamında Beldibi 1/2000 imar planlan, 
- İzmir Selçuk Pamucak 1/1000 imar Planlan, 

- Antalya Belek Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli ÇDP değişikliği, 

-İstanbul Beyoğlu Salıpazan Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 imar planlan, 
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- İstanbul Ataköy Turizm Merkezi Marba 1/5000 ve 1/1000 imar planlan, 

- İsparta Davras ÇDP değişikliği, 
- Antalya Manavgat ÇDP değişikliği, 
- Manavgat hatipleraltı 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişiklikleri 
- Manavgat acısu sorgun 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişiklikleri 

- Okurcalar Alanya 1/5000 ve 1/1000 imar planı revizyonları, 
- Türkeli Alanya 1/5000 ve 1/1000 imar planı revizyonları 
- Kuşadası yat limanı 1/1000 imar planı değişikliği 
- Nevşehir Merkezde 6 adet 1/1000 ölçekli plan değişikliği 
- Nevşehir Hacıbektaş Külliyesi 1 /l 000 koruma imar planı, 
- Nevşehir Ürgüp Muğla Milas ve Aydın Kuşadası'nda 3 adet 1/1000 plan değişiklikleri 

onaylanmıştır. 

-Nevşehir Merkez yapılaşma koşullan değişmeden Turizm tesisinden ticaret 
kullanımına dönüşümüne İlişkin 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişikliği yapılmıştır. 

Yurdumuzun doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyan, plan disiplini kapsamında 
sektörel kalkınmayı hedefleyen çalışmalarımıza 2004 yılında da devam edilmiştir. 

Bu doğrultuda ilk aşamada öncü-ömek turizm kenti yaklaşımı ile değerlendirilebilecek 
5 adet alan belirlenmiştir. 

Bunlar; Aydın-Didim, Muğla-Dalaman, Antalya Kuzeyi (Kepez-Varsak-Topallı), 
Antalya-Manavgat-Oymapınar, Çeşme Paşalİmanı Turizm Kentİ'dir. 

Manavgat-Side-Çolaklı ve Titreyengöl Turizm Havzası İle 10 belediye ve köylere 
hizmet verecek olan Katı Atik (Çöp) Bertaraf Tesisleri inşaatı tamamlanma aşamasındadır. 

Yapımı devam etmekte olan Kemer-Tekirova bölünmüş yol ve Demre-Finike yolu ile 
Lara-Aksu-Kundu yolunun yapımına devam edilmiştir. 

Antalya İlinde çevre ve İnsan sağlığım korumak amacıyla ilk etapta Avsallar sahil 
kesiminin kanalizasyon kollektör hattı ve şebekeleri tamamlanarak mevcut antma tesisine 
bağlantısı yapılmışlır. Yeşilköy kısmının pis su kollektör hatü inşaatının da yıl sonunda 
bitirilmesi planlanmıştır. 

Muğla İli Fethiye İlçesi Ölüdeniz (Belceğiz) mevkiinde 3500 m3/giuı kapasiteli 
biyolojik tipte atıksu antma tesisi tamamlanarak Temmuz 2004'ten itibaren işletmeye 
alınmıştır. 

Türkiye Kalkınma Bankası A,Ş. ile aramızda 10.06.2004 tarihinde imzalanan protokol 
çerçevesinde; 
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Okurcalar atıksu arıtma tesisi şebeke ve kollektör hatları ile deniz deşarjı, Serik katı 

atık düzenli depolama tesisi ve Bodrum-üüvercinlik atıksu antma tesisi inşaatlarına devam 

edilmiştir. 

Antalya İlinde faaliyet gösteren Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme 

Birliği (GATAB) ile Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme 

Birliği (MATAB) sorumluluğunda yürütülmekte olan çöp toplama ve altyapı tesislerinin 

bakım ve onarımları için bütçemiz imkanları doğrultusunda maddi destek sağlanmıştır. 

24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planlan ve programlarda yer 

alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak 

üzere, kamu mali yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanması, 

uygulanması, tüm mali İşlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kanuna bağlı olarak yürürlüğe konulan. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, iç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ile bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin daha ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine 

işgücü, zaman ve kaynak kaybının önlenmesine imkan veren düzenlemeler Bakanlığımızda da 

s ürdürü Imekted ir. 

Bu çerçevede, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, 

kaynaklan stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp 

kullanılmadığım izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek 

temel başlıkları ile stratejik plan hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının Bazı Taşra Kuruluşlarının il Özel. idareleri ve 

Belediyelere Devredilmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle İl, ilçe ve beldelerde bulunan kütüphane, kültür merkezi, 

danışma bürosu, güzel sanatlar galerisi ve müzelerin, belediye sınırları içinde belediyelere ve 

bu sınırlar dışında il özel idarelerine devredilmesi öngörülmektedir. 

Söz konusu Kanun Tasarısı görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 

Bütçe Komisyonuna sunulmuştur. 
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7,- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in TMSF'nitı Egebank ortaklarına yönelik farklı uygula
ma yaptığı iddialarına. 

Uzan Grubu şirketlerine, 
Telsimin kiraladığı araçlara ve yaptırdığı inşaat işlerine. 
TMSF yöneticilerinin icraat ve fiillerinin Anayasaya uygunluğuna. 
Telsimin Hazineye olan borcuna, 
TMSF ile Bilgin Grubu arasında anlaşma olup olmadığına. 
Telsimin bazı borçlarının ödeme şekline, 
İlişkin soruları Dev/el Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER in cevabı (7/16347, 

16348, 16349, 16350. 16351, 16352. 16353) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdöaki sorularımın Devle! Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Abdüllatif 
Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.07.2006 

E M İ N ŞİRİN 
İSTANBUL M İ L L E T V E K İ L İ 

TMSF, Şevket Demire! Holding*in Egebank'ın alınışı sırasında ortak 
olduğu ve Şevket Demirel'in de aynı tarih itibariyle, Şevket Demirel Holding de 
yüzde 68.5 oranında hissedar bulunduğu varsayımına dayanarak, Şevket 
Demirel'in bankada hakim ortak olduğu iddiasıyla, 5020 sayılı kanunun 15/7-b 
maddesini Şevket Demirel'e uygulayarak şahsi mal varlığına 61S3 sayılı kanunu 
uygulayabilmek için el koymuştur. 

Egebank'ın Mazine Müsteşarlığına yapılmış olan ortaklık bildirimine 
göre, 04.05.1998 tarihi itibariyle devir sözleşmesindeki hisse dağılımı şu 
şekildedir: 

Egebank'ın yüzde 89.93 oranındaki ortağı "Otomobilcilik Ticareı 
A.Ş.'dir". 

Otomobilcilik Ticaret A.Ş.'nin yüzde 45.21'İ, Unİversal Yatırım 
Holding'e, yüzde 13.05'i ERA Finans Factoring'e, 2.92'sİ Şevket Demirel 
Holding'e, yüzde 35'i de İhlas Grubuna aittir. 

Şevket Demirel ile Egebank ilişkisi, Şevket Demirel Holdİng'in yüzde 
2.92'sinc dayanmaktadır. 

Egebank'a el konulma tarihi itibariyle, Egebank'ın yüzde 89.93 hissedarı 
Otomobilcilik Ticaret A.Ş.'nin yüzde 2.5 ortağı yine İhlas Grubu'dur. 

Soru: 

Egebank'ın yüzde 89.93'lük hakim ortağı "Otomobilcilik Ticaret A.Ş'nin 
04.05.1998 tarihinde yüzde 35; TMSF tarafından el konulma tarihinde ise yüzde 
2.5 ortağı olan İhlas Grubu'na neden 5020 sayılı Kanunun 15/7-b maddesi 
uygulanmamıştır? Şevket Demireî'den daha fazla hissesi olduğu anlaşılan İhlas 
Grubu neden bu uygulamanın dışında tutulınustur? Kamu alacağının tahsili İçin, 
İhlas Grubu'nun malvarlığına da el konulması gerekmez mi? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım arz 
ederim. 

Saygılanmla.01.08.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

1- 3.5 katrilyon TL zarar eden Telsim'in varlıklarının, satış öncesinde 
bilanço İle devredilmesi hesaplanmış mıdır? 

2- Uzanlar'a ait Star TV ve çimento fabrikalarının devral ındıkları günden 
satıldıkları güne kadar ne kadar kar etmişlerdir? Ne kadar temettü hakkı 
doğmuştur? Temettü hakları karşılığı borçlulardan ne kadar tahsilat 
yapılmıştır? 

3- Adabank'ın 80 şubesi var iken, neden bu şubeler kapatılmış ve banka 
hiçbir zarar etmediği halde tek şubeli bir banka haline getirilmiştir? 

4- Uzan şirketlerinin paralan el konulduğu günden bugüne kadar hangi 
bankalarda değerlendirilmiştir? Bu mevduat karşılığında ne kadar faiz 
geliri kazanılmıştır? Mevduat eğer Bayındırbank'ta tutuluyor ise 
Bayındırbank neden Adabank'a tercih edilmiş ve ne kadar faiz 
Ödenmiştir? Eğer devlet bankalarında tutulduysa ne kadar faiz alınmıştır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılanmla.01.08.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

Bakanlığınıza 26.04.2006 tarihinde sorduğum 7/13975 sayılı soru 
Önergeme TMSF tarafından verilen 3,4,5,6. soruların cevabında, 

"TMSF'nin Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile 
arasındaki hukuki ilişkiler hakkında, Telsİm'İn Fondan bağımsız tüzel kişiliği 
sahip olması sebebiyle bir değerlendirme yapılamamaktadır. Aksi halde,, 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nuıı 57 ve devamı maddeleri uyarınca ticari sır 
mahiyelİne aykırı davranılması sonucu doğacaktır" 

İfadesi kuiianılmıştır. 
Uzanlar'ın İmar Bankası borçlan nedeniyle Telsim'e Şubat-2004 

itibariyle TMSF tarafından el konulmuştur. Telsim'İn Vodafone'a devredildiği 
02.06.2006 tarihine kadar da Telsim, TMSF'nin kontrolünde bir şirket olarak 
kalmıştır. 

Bu nedenle sorularımın, Telsİm'in Vodafone'e devredildiği tarihe kadar, 
TMSF'nin kontrolünde bulunduğunu hatırlatarak yeniden cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Sorular: 

1 - TMSF yönetiminin Telsim şirket'ıne kİralattırdığı araç parkının dökümü 
nedir? Kaç adet araç kiralanmıştır? 

2- Telsim yönetiminin 2005 ve 2006 senesinde yaptırdığı inşaat işleri 
nelerdir? Bu İşler hangi müteahhitlere yaptırılmıştır? 

3- Adabank'ta herhangi bîr inşaat işi yaptırılmakta mıdır? İnşaat işlerinin bir 
kısmını yapmakta olan Bereket İnşaat ile Ahmet Ertürk ve Star Gazetesi 
yöneticisi Salim Alkan'm alakalan bulunmakta mıdır? 

4- Star Gazetesinin Telsim binasında kalma şartian ve kira sözleşmesi 
şartları ne olmuştur? 

c 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dcvlel Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr.Abdüllatif 
Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırıl masını ara ederim 

Saygılacımla.01.08.2006 f i / 

• — • ı ı . ^ J 

Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

17.05.2006 tarihinde Kurumunuza yönelttiğim 7/14356 sayılı soru önergeme, "TMSF 
kanunların kendisine tanıdığı yetki ve sınırlar dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz • ; 
konusu soru Önergesinde zikredilen başvurular, Anayasa Mahkemesi tarafından başvuran 
Mahkemenin yetkisizliği gerekçesi ile 09/06/2004 tarihinde reddedilmiştir" şeklinde cevap 
verilmiştir. 

Soru önergemde, sözkonusu başvuruların sonucu hakkında bilgi sormadığım için, 
aşağıdaki sorularımın tekrar cevaplandın I mas mı arz ederim: 

Yuvacık Barajı davası diye bilinen ve Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2003/451 
dosya numarası ile görülen davada, sanık dönemin Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik 
İlişkiler Genel Müdürü Mehmet Bülent Özgün mahkumiyet kararı verilirken, mahkumiyet 
kararında, yaptığı fiilin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olup olmadığı yönünde 
şahsen araştırma yapmamış olmasını suçun işlenme sebeplerinden biri olarak görmüştür. 

TMSF yöneticilerinin icraatları 4969 ve 5020 sayılı kanunlara dayanmaktadır. 
Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.05.2004 tarih ve 2004/166 sayılı dosyalı, 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına başvurusu ile, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 02.07.2004 
tarih ve 2004/1451 sayılı dosyalı Anayasa Mahkemesine başvurularında 4969 ve 5020 sayılı 
kanunların 36 yönden Anayasaya aykırı olduğuna dair kararları mevcuttur. 

TMSF yöneticileri de, fillerinin dayandığı kanunlann Anayasaya aykırılığı konusunda 
bazı görüşleri bildirmişlerdir. 

Soru: 

1- TMSF yöneticilerinin yaptıkları icraatları şahsen Anayasaya uygun olup olmadıklarını 
tetkik etmemeleri durumunda, Yuvacık Barajı davası örneğinde olduğu gibi, fiilinin 
Anayasaya uygunluğunu bizzat tetkik etmediği için mahkum olan DEİ Başkam gibi 
mahkumiyet riski ile karşılaşmaları sözkonusu mudur? 

2- Yaptıkları icraatların ve fiillerinin Anayasaya uygun olup olmadığını şahsen tetkik 
etmedikleri için mahkum olma riski sözkonusu ise, çıkartılan bülün kanunları, verilen bülün 
desteği yetersiz bulan ve başkanları Ahmet Ertürk'ün her konuşmasında "yeleri kadar 
korunmadıklarını ve sistemin karşılarında olduğu" iddiası i!e ortaya çıkan TMSF 
yöneticilerini daha fazla korumak gerekmekte midir? Gerekmekte ise ne yapılması gerekir? 
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TBMM B: 13 1 . 11 .2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz^ 
ederim. 

Saygılarımla.01.08.2006 

Emin ŞİRİN' 
İstanbul Milletvekili 

03.06.2006 tarihlî Sabah Gazetesinde çıkan bir habere göre, Varlıkları 
TMSF tarafından Vodafone'a satılan Telsİm'in 580 milyon dolarlık bir Hazine 
borcu görünmektedir. Bu kalemin haricinde yine Hazine'ye Türk Teİekom-
bağlantılar borcu nedeniyle de 550 milyon dolar borç olduğu belirtilmektedir. 

Telsİm'in Hazine'ye 580 milyon dolar borcunun imtiyaz sözleşmesi 
şartlarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

İmtiyaz sözleşmesinin 8. maddesi şu şekildedir: 
"İşletmeci tüm abone sayısı üzerinden elde edilecek brüt gelirin yüzde 

15'ini her ay Hazineye ödeyecektir. Bu ödemelerin zamanında yapılmaması 
halinde, ödenmeyen Hazine payına, ödeme tarihinden itibaren temerrüt faizi 
uygulanır. Herhangi bir yıllık süreçte Hazine payının ikinci kez ödenmemesi 
halinde kurumca işletmeciye, ayrıca aylık pay ödemesi tutarının 3 kat cezai şart 
tahakkuk ettirilir." 

Ayrıca sözleşmenin 40. maddesinin (b) fıkrası, "işletmecinin 
sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin ve verilen süre İçinde 
durumun düzeltmediğinin saptanması halinde" sözleşmenin iptal edilebileceğini 
belirtmektedir. 

Sorular: 

1- Telsim'e 14.02.2004 tarihinde TMSF tarafından el konulduğunda, 
Telsİm'in Hazine'ye borcu ne kadardı? 

2- 580 milyon dolarlık Hazine borcunun ne kadarı ana para, ne kadarı 
temerrüt faizi ve ne kadarı cezadır? 

3- Hazine Telsim'e imtiyaz sözleşmesinin 40. maddesinin (b) fıkrasına göre 
geciken ödemeler dolayısıyla, sözleşmenin iptal edilebileceğini veya 
edileceğini ikaz etmiş midir? Etmemişse nedeni nedir? 

4- 580 milyon dolarlık borcun ne kadarı 14.02.2004'ten evvele, ne kadarı 
14.02.2004'ten sonraya aittir? 

c 
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TBMM B: 13 1 . II . 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.AbdülIatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygı!arımla.02.08.2006 c 
Emin ŞİRİN 

İstanbul Milletvekili 

TMSF Başkanı Sayın Ahmet Ertürk 14.06.2006 tarihinde CNNTürk 
Televizyonu'nda katıldığı Parametre Programında, "Bilgin Grubu ile henüz 
anlaşamadık. Zira, borç miktarının tespiti için dava açtılar. Açılan davanın 
sonucunu bekleyeceğiz" demiştir. 

Borç miktarı tespit davasının bir kaç sene sürebileceği dikkate alınarak 
aşağıdaki sorulara cevap verilmesini rica ederim: 

1- TMSF'ye borçlu olan hakim ortaklardan Bilgin Grubu hariç, başka borç 
tespit davası açan TMSF'ye borçlu hakim ortak var mıdır? Varsa bu 
gruplar hangileridir? 

2- Sayın Ahmet E'rtürk'ün katıldığı televizyon programında, "Bilgin Grubu 
ile bir anlaşma yok" dediği dikkate alınırsa, Bilgin Grubu, Turgay Ciner-
Park Holding ve TMSF arasında 03.05.2005 tarihinde İmzalanmış olan 
borç ödeme anlaşması ne manaya gelmektedir? Bu durumda bu anlaşma 
kadük müdür? 

3- Ortada bir anlaşma yok ise, neden Bilgin Grubu'na ait bütün mallar 6183 
ve 5472 ve 5479 kapsamında değerlendirilerek satılmamaktadır? 

4- Bilgin Grubu ile borç miktarı tespit edilmemiş olsa bile, açmış oldukları 
davada belirtilen miktar üzerinden muayyel bir ödeme anlaşması 
yapılması ve eğer mahkemenin takdir edeceği miktar Bilgin Grubu'nım 
ifade ve kabul ettiği miktarın üzerinde ise, anlaşmaya bir madde 
konularak kesin miktarın mahkeme kararına göre değiştirilerek 
düzenleneceği ibaresinin konulması neden düşünülmemektedir? 
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TBMM B:!3 İ . 11.2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Doç.Dr.Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılanmla.01.08.2006 

Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

TMSF'nin Telsim varlıklarının satışı sonrasında yapılacak ödemeler. 
kapsamında Motorola'ya 910 milyon dolar, Nokia'ya 341 .milyon dolar ödeme 
yapacağı belirtilmiştir. 

Telsim'in, Örneğin Motorola ile, 28.10.2005 tarihinde istanbul'da, 
"Motorola Taraflarının Telsim'den Mevcut Alacaklarının Temlikine Dair 
Sözleşme" imzalamış olduğu ve Bayındırbank'ın Telsim'in Motorola'ya olan 
borçlarını satın aldığı anlaşmadaki toplam borç kapsamı, finansman giderleri ve 
şirketin almış olduğu kredileri de kapsamaktadır. 

Buna mukabil 5472 sayılı 08.03.2006 tarihli kanun, yapılacak ödemelerde 
finansman borçlarının ve kredilerin ödenmesine cevaz vermemekte, sadece 
teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan 
borçları kapsamaktadır. 

Sorular: 

1- 5472 sayılı kanunun bu amir hükmüne rağmen, Motorola ve Nokia'ya 
Telsim varlıklarının satışından kredi borçlarının ve faizlerin Ödenmesi ne 
şekilde yapılmaktadır? 

2- Böyle bir ödeme kanuna aykırılık teşkil etmemekte midir? 
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TBMM B: 13 I . II .2006 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.001/Oİ-13M "31/İO/2006 

Konu : 7/16347,7/16348,7/16349,7/16350,7/16351, 
7/16352 ve 7/16353 esas sayılı yazılı soru önergeleri. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi :14.09.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.û1.0.GNS.0.10.00.02-24495 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan 7/16347, 7/16348, 7/16349, 7/16350, 7/16351, 7/16352 ve 7/16353 sayılı yazık soru 
önergelerinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun cevabi yazıları ilişikte 
sunulmakladır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

^ 
&CAJL* 

Doc.Dr.Abdiillatif ŞENER ' 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER: 
1-TMSF'nun 05.10.2006 tarih ve 480 sayılı yazısı ve eki 
2-TMSF'nun 19.10.2006 tarih ve 519 sayılı yazısı. 
f-TMSF'nun 17.10.2006 tarih ve 512 sayılı yazısı. 
1-TMSF'nun 10.10.2006 tarih ve 490 sayılı yazısı. 
>-TMSF'nun 11.10.2006 tarih ve 496 sayılı yazısı 
i-TMSF'nun 10.10.2006 tarih ve 485 sayılı yazısı. 
7-TMSF'nun 10.10.2006 tarih ve 487 sayılı yazısı. 
i-TMSF'nun 05.10.2006 tarih ve 481 sayılı yazısı. 
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TBMM B:13 1.11.2006 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-W 05/10/2006 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞlRİN'in 
Soru Önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLİĞİ VE 

BAŞBAKAN VARDIMCILIĞI'NA 
Sn. Doç. Dr. AbdüUatif ŞENER 

İlgi : T.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcı I ığı'nın 15/09/2006 tarih ve 
B.02.0.001/01-2102 - 16347 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Emin ŞIRIN'in soru 
Önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu 
ile İlgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmakladır. 

TBMM İç Tüzüğü'nün 96 inci maddesi "soruların kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
süriilmeksizin..." sorulmasını, yine Meclis tç Tüzüğü'nün 97 inci maddesi ise "tek amacı 
istişare sağlamaktan ibaret kon ulan n" soru önergesi olarak değerlendirilemeyeceğini 
örgörmüştür. Ayrıca yöneltilen sorular Türk Ticaret Kanunu gereği tüzel kişiliği devam eden 
şirketlere İlişkin olup bu soruların söz konusu şirkete yöneltilmesi gerektiğinden, sayın 
Milletvekilinin sorularına cevap verilememektedir. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRÎN tarafından aynı sorular Kurumumuza 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde de yönetilmiş olup kendisine 04/08/2006 tarih, 369 
sayılı yazımız ile cevap verilmiştir. Verilen cevabın bir örneği ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN V. 
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TBMM B: 13 1 . 1 1 . 2006 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

' ' o 4 -08- 2006 
Sayı : B.O2.2.TMS.O.42-00O- Sfo « . . / . . / . . . . 

Konu : Bilgi Edinme Talebiniz 

Sayın Emin ŞİRİN 
İstanbul Milletvekili 

İlgi : 27/07/2006 tarihli yazınız. 

ilgi'de kayıtlı yazınız ekindeki sorulara ilişkin cevabime aşağıdadır. 

1) Sözkonusu başvurunuz 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 . 
maddesindeki "Bilgi Kurum ve kuruluşların sahip oldukları Kayıtlarda yer alan bu Kanun 
kapsamındaki her türlü veriyi ifade eder" kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmaması ve 
4982 sayılı Kanunun 27. maddesi ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 38. maddesi "Tasviye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı 
dışındadır" hükmü gereğince başvurunuza cevap verilememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yusuf ADIGÜZEL 
Müdür 
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TBMM B: 13 1 . 1 1 . 2006 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla tlişkikr Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-519 ]$-Ab0&. . 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'İn 
Som önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILlCl'NA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllalif ŞENER 

İlgi : T.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımctlığı'nın 15109/2006 tarih ve 
B.02.0.001/OI-2I02- 16348 sayılı yazınız. 

tlgfde kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRFN'İn soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile İlgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1) Telsim Varlıklarının Ticari ve İklİsadi BUtünlilk kapsamında.satışına karar verilmeden önce 
gerçekleşıirilmesi mümkün olan tüm saiış yöntemleri ilgililer tarafından değerlendirilmiş ve bu 
yönde yapılan çalışmaların neticesinde Telsim Varlıklarının Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında 
satışına karar verilmiştir. 

2) Uzan Grubuna bağlı şirketlerin Fon'dan bağımsız tüzel kişiliklerinin devam ediyor olması 
nedeniyle kar zarar açıklaması yapılmasının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 57 ve devamı 
maddeleri uyarınca ticari sırrın ihlali anlamına geleceğinden cevap verilememektir. 

3) Adabank'ta TMSF sadece hissedarlık sıfatını haiz bulunmakla; bankanın yönetimi BDDK 
tarafından atanmış bulunan yönetim kurulunun sorumluluğu altında bulunmaktadır. Bu nedenle 
bankanın yönetimi ile ilgili soruların muhatabı TMSF değildir. 

4) Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nİn 2004/10 sayılı karar ile tevdii mahalli tayin edilmiş olan 
Pamukbank T.A.S. daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 09.11.2004 tarih 
ve 1415 sayılı kararı ile T. Halk Bankası A.Ş. ile Pamukbank T.A.Ş. birleştirilmiş ve 12.11.2004 
tarihinde birleşme gerçekleştiğinden itibaren tevdi mahalli olarak T. Halk Bankası A.Ş. tayin 
edilmiştir. T. Halk Bankası A.Ş. 31.12,2005 tarihi itibariyle faiz tutarları şirket bazında hesaplara 
intikal etmekte olup, ilgili ayın son günü İtibariyle yine şirket bazında hesaplara aktarılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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TBMM B: 13 1 . 1 1 . 2006 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000-5f2 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in 
Soru Önergesi, 

y.yj-ME 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMClLIĞI'NA 
Sn. Doç. Dr. Abdülla lif ŞENER 

İlgi : T.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcıligı'nin 15/09/2006 tarih ve 
B.02.0.00I/OI-2I02- 16349 sayılı yazınız. 

llgi'de kayıtlı yazınc ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞtRİN'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile İlgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-2-4) Şirketin faaliyetlerine İlişkin bilgilerin verilmesi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 57 
ve devamı maddeleri uyarınca ticari sırrın ihlali anlamına geleceğinden cevap verilememektir. 

3) Bu konuda Kurumumuzda herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 

: j ; : i.-..?.. ı ' Ü İ I L Ü .-.'-,ı.-r.c:.'r.i> 

£-•• '-N 3t-lQ.n*>€>£> 
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TBMM B: 13 1 .11.2006 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.O.J2-000- ( # Û | Ö-1Ö-3K6 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞlRlN'in 
Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 
Sn. Doc. Dr. Abd ü ila ti f ŞENER 

İlgi : T.C.Devlet Bakaniığı ve Başbakan Yardımcılığı'nm 15/09/2005 tarih ve 
B.02.0.00I/OI-2102- I6350 sayılı yazınız. 

tlgî'de kayıtlı yazınız ekinde ycralan İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRtN'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen somlara ilişkin Kurumu muzun görüşleri ve koru ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

TBMM Içtüzüğü'nün 96 ncı maddesi, somların kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri 
stlrülmeksİzin bir önerge ile iletilmesini öngörmekle İken. Emin Şirin'e ait Ol.08.2006 tarihli soru 
önergesinin bu şartlara uygun olmadığı görülmektedir. 

Emin Şirin'in aynı konu ve içerikteki taleplerini 17.05.2006 tarihli som önergesi İle de ilettiği 
ve 13.06.2006 tarih ve 226 sayılı yazımız ile cevap verildiği tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

•^Blfcfc 
Ahmet ERTÜRK 

BAŞKAN 
r 

."•• -d i v e 

." <o -1.0,-1 ı-p^T 

- 4 4 4 -



TBMM B:13 1 . II .2006 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI StGORTA FONU 

Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B. 02.2.TM S.0.42-000- l ^ f c .1^.-10- .2X16. 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in 
Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllatİf ŞENER 

İlgi rl'.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'mn I S/09/2006 tarih ve 
B.02.0.001/0I-2I02- 16351 sayıl, yazınız. 

Ilgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞİRtN'İn soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara İlişkin Kurumumuzun gftrllşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmakladır. 

Soru önergesinde yer alan sorulara 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 
2I/0Ö/2006 larih ve 262 sayılı yazımız ile cevap verilmiş olup verilen cevabın bir ü-meğİ yazımız 
ekindedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 

T.C. 
TASARRUF MEVDUAT] SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Sayı: B. 02.2.TM S. 0.42-000-2 62 21/06/2006 
Konu: Bilgi Edinme 

Sayın İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN 
İlgi: 05/06/2006 tarihli yazınız. 

l-2-3-1)Telsim'in yönelim ve denetimi, 4969 sayılı Kanunla değişik 4389 sayılı Banktılar 
Kanunu hükümleri ile Fon'a verilen yetki ve görevler çerçevesinde Fon Kurulu kararı ile 
devralınmış olup, söz konusu şirketin Fon'dan bağımsız olarak tüzel kişiliği devam etmektedir. 

Tclsim'in Fon'dan bağımsız bir tüzel kişiliğe hail olması sebebiyle, söz konusu başvurunun 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde yer atan "bilgi" 
tanımı kapsamında değerlendirilemcmektedir. 

Ayrıca, 49.82 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7. maddesi, 
"Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri 
gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. 

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 
oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsun cevap 
verebilirler." hükmünü İçerdiğinden, Telsim'e ilişkin bilgilerin Telsim Mobil Telekominikısyon 
Hizmetleri A.Ş.'den, Hazine Müsteşarlığının geciken ödemeler doLayısı ile İmtiyaz sözleşmesinin 
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ligtli maddeleri gereği Telsim'j ikaz edip etmediği hususuna dair bilgi ve belgeleri Haline 
Müsteşarlığından talep etmeniz gerekmekledir. 

Ayrıca, yukarıda yer alan düzen İçmelere aykırı dav ram İm ası. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 
"ticari sır" başlığı altındaki 23. maddesinde yer alan "Kanunlarda ticari .vır olarak nitelenen bilgi 
veya belgeler ile. kurum ve kurutuşlar taralından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması 
kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır." hilkmUne de aykırılık 
teşkil etmektedir. 

Bilgilerinize ar2 ederim. 

Dr. Yusuf ADIGUZEL 
Müdür 

T C . ± 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayl : B.02.2.TMS.0.42-000- İ^SS . . / . . / . . . . 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞIRfN'in 
Soru Önergesi. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDI MCILIĞI'NA 
Sn. Doç. Dr. A bil ü I latif ŞENER 

İlgi : T.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının [5/09/2006 tarih ve 
B.02.O.OO1/OI-21O2- 16352 sayılı yazınız. 

Ilgi'de kayıtlı yazınız ekinde yaralan İstanbul Milletvekili Emin ŞlHİN'in snru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-2) Etibank A.Ş. hakim ortağı Medya Grubu ile Fon arasında I7/U/2003 tarihinde belli bir 
ödeme planı ve vade içermeyen, bu nedenle nihai bir borç tasfiye protokolü niteliği taşımayan bir 
anlaşma ak d edilmişi ir. Ancak, protokolün bazı şartlarının zamanında veya hiç yerine getirilmemesi 
dolayısıyla yürürlüğe girmemiş olmadı nedenleriyle. Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah 
Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSP 
arasında, daha önce bir kısım Merkez Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında 
kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından protokolde mutabık kalınan şekîl ve 
şartlarda edinilebilmesine yönelik olarak 03/05/2005 tarihinde bîr protokol imzalanmıştır. 

3)03/05/2005 larihli anlaşmanın imzalanması ile 17/11/2003 tarihli protokol, 03/05/2005 tarihli 
protokolde belirtilen şartlarla bir kışım koşulları tadil edilerek yürürlüğe girmiştir. Ancak Medya 
Grubu. 17/11/2003 tarihli protokolün birçok hükmüne, protokoldeki temel borç tespitine ve 
uzlaşma koşullarına aykırı olarak Fon aleyhine menfi tespil davası açmış olup, davanın protokole 
olan etkisi değerlendirilmektedir. 03.05.2005 tarihli protokol halen geçerli bir anlaşma olup, Lisans 
Sözleşmelerine dolayısıyla 03/05/2005 tarihli protokole konu mal, hak ve varlıklar dışındaki Medya 
Grubu'ita ait mal, hak ve varlıkların 61X3 sayılı kanun kapsamında satışına devam edilmektedir. 

4) Yukarıdaki açıklamalar kapsamında değerlendirmeler devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

5.-1 
~T>. 
S a 

şı:.:vXar 
lllH« 
y | 

i}. :,:^r,ı v e 
Yrycırr.cr 
| n ,-f „ , 
a n ı ? 

>§< 
<!&- Ahmet ERTURK 

BAŞKAN 

- 4 4 6 -



TBMM B: 13 1 . 11 . 2006 

T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Busın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B .02.2.TMS.0.42-000-1#> 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'İn 
Soru Önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'KA 
Sn. Doç. Dr. Abdiilla tir ŞENER 

İlgİ : T.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 15/09/2006 tarih ve 
B.02.0.001/OI-2I02-16353 sayılı yazınız. 

Ilgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in soru önergesinde 
cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler 
aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

1-2) Alacağın temliki, borç ilişkisinden doğan belli bir talep hakkının devrine yönelik olarak, 
alacaklı İle devralan üçüncü kişi arasında, borçlunun rızasını aramaksızın yapılan, tasarruf işlemi 
niteliğini taşıyan şekle bağlı bîr sözleşmedir. Alacağın temliki işlemi, borcun Ödenmesini talep 
hakkının da yeni alacaklıya geçmesi sonucunu doğurmakladır. Bu kapsamda Motorola firması ile 
Birleşik Fon Bankası arasında imzalanan alacağın temliki sözleşmesi ile Motorola firması, 5472 
Sayılı Kanun kaplamında sahip olduğu talep hakkını Bayındırbank (BFB) A.Ş.'ye devrettiğinden, 
Bayındırbank (BFB) A.Ş.'ye yapılan ödemenin 5472 Sayılı kanuna aykırılık teşkil elmesi söz 
konusu değildir. 

Ayrıca Emin ŞİRİN tarafından aynı metin kullanılmak suretiyle Kurumumuza 4982 Sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde de başvuruda bulunulmuş olup kendisine 27.06.2006 
tarih ve 272 Sayılı yazı ile cevap verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
BAŞKAN 
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T.C. 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000- (jgl 05/10/2006 

Konu : İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 
Soru Önergesi, 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞIMA 
Sn. Doç. Dr. Abdüllflüf ŞENER 

İlgi : T.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 15/09/2006 larih ve 
B.02,0.001/01-2102-16354 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yeralan istanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in soru 
önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu 
ile ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır. 

Sayın Milletvekili sorularına dayanak olarak bir gazete haberi göstermiş olup, 
haberdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF yönetiminin veya yönetimindeki 
firmaların TOKİ ile yapılmış bu tür bir anlaşması yoktur. Dolayısıyla, herhangi bir zarar, 
sübvansiyon veya düşük fiyatlı çimento satışı söz konusu değildir. 

Ayrıca, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından aynı sorular Kurumumuza 4982 
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde de yönetilmiş olup, kendisine 09/08/2006 
tarih, 374 sayılı yazımız ile cevap verilmiştir. Verile" cevabın bir ömeği ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Şakır Ercan GÜL 
BAŞKAN V. 

Bsl' 
Tarih o~C~ 
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8.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ 'nün, Aliağa Belediyesine ait bir şirkete Sama Ege Linyitleri 
İsletmesinden yapılan kömür tahsisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16388) 

T Ü R K İ V E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L l C l - N A 

Aşağıdaki somlar ımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Sayın Hî lmi O O L E R 
tarafından yazılı olarak yunıl lanması için gereğinin yapılmasını saygı lar ımla arz eder im. 

V i J ^ 
H A K K I Ü L K Ü 

C H P İ Z M İ R M İ L L E T V E K İ L İ 

1. 2004 Nisan ayından bvı yana Soma 'daki Ege Linyitleri İşletmesi ' nden Al iağa Delediyesine 
başlı A L İ A Ğ A B E L E D İ Y E S İ l*i£T. ÜR. INŞ. T A A H . SAM. T t C . L T D . Sirkeline tahsis 
edilen/salılnıı kttmür miktarı ne kadar olmuştur? Bu süre İçinde şirket ten, satılan kömür 
için ne kadar para luhflii edilmiştir? 

2. AI . İAGA BELEDİYESİ PET. ÜR. İNS. T A A H . SAN. TIC. LTD. Şirketi . Rge Linyitleri 
İşletmesi*nin bayilerinden birisi olarak £örüilinekledir. Du bayilik ne 2armın başlamıştır? 
Bu şirket, bir belediye şirketi olduğu için hangi indirim, tahsis , v b . ayrıcalıklardan 
yarar lanmakladır? Diğer vW*:] bayilerden farklı olarak yararlandığı ayrıcal ıklar nelerdir^.' 

3. T K İ Uırnfından resmi kurumlara yönelik olarak yapılan lahs islerde ve I a Ilınan 
ayrıcalıklarda gözetilen amaçlar nelerdir? 

4. Bu tahsislerin amaçları dışında kullanılması durumlarında, ilgililer hakk ında hangi yasal ya 
da idari işlemler yapı lmaktadır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkan ligi 

Suyı :B .15 .0 .SGB.6]O- 1 " Ç S ^ " 
Konu :Yazıtı Soru önergesi 3 1 E K I M 2006 

TÜRKIYE BÜYÜK, MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

İLGİ: TBMM Başkan ligi-nın 14.09.2006 tarih ve KAN. KAR.MD.A.01.0.GNS.O.10.00,02 -24495 
sayılı yazısı 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün tarafıma tevcih ettiği. 7/163SE- 24242/57637 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzügü'niln 99. maddesi gereği Bakanlığım ilgili 
kuruluşu olan TKİ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekle 
gönderilrnekted ir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER : 
- Önerge cevabı 

/AM-» 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SN. HAKKI ÜLKÜ'NÜN 

YAZİLİ SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 
(7/16388 ESAS NO'LU) 

SORU1 
2004 Nisan ayından bu yana Soma "da ki Ege Linyitleri Işletmesi'nden Aliağa 

Belediyesine bağlı ALİAĞA BELEDİYESİ PET. ÜR. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. 
Şirketine tahsis edilen/satılan kömür miktarı ne kadar olmuştur? Bu süre içinde 
şirketten, satılan kömür İçin ne kadar para tahsil edilmiştir? 

CEVAP 1 
Aliağa Belediyesine bağlı ALİAĞA BELEDİYESİ PET.ÜR.İNŞ.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 

Bayilik için TKİ Genel Müdürlüğüne ilk müracaatını 19.09.2005 tarihli dilekçesiyle yapmış 
ve 17.000 ton kömür talebinde bulunmuştur. TKİ'nin Ege Linyitleri İşletmesi Müessese 
Müdürlüğü tahsis belirleme çalışmalan sonucunda adı geçen şirket ile 13.10.2005 
tarihinde bayilik sözleşmesi imzalamış ve 2005-2006 Bayilik dönemi İçin 7.510 ton kömür 
tahsisi yapmıştır. Teslim edilen 7.510 ton kömür karşılığında 1.027.572,51 YTL (KDV 
dâhil) tahakkuk etmiş ve tamamının tahsilatı yapılmıştır. 

Söz konusu firma, 2006-2007 sezonu için 29.05.2006 tarihli dilekçeleriyle 20.000 ton 
kömür talebinde bulunmuş, ELİ Müessese Müdürlüğü tahsis belirleme çalışmaları 
sonucunda şirkete 12.100 ton kömür tahsisi yapmış ve bu miktarın şimdiye kadar 
1.040 tonu teslim edilerek karşılığında 153.488 YTL (KDV dâhil) tahakkuk ettirilmiş ve 
bunun da tamamı tahsil edilmiştir. 

Toplamda şirkete Bayilik kapsamı İçinde Eylül 2006 sonu itibariyle toplam 8.550 ton 
kömür satışı yapılarak bunun karşılığı olarak 1.161.060,51 YTL (KDV dâhil) tahsilat 
yapılmıştır. 

SORU 2 
ALİAĞA BELEDİYESİ PET. ÜR İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. Şirketi, Ege 

Linyitleri Işletmesi'nin bayilerinden birisi olarak görünmektedir. Bu bayilik ne zaman 
başlamıştır? Bu şirket, bir belediye şirketi olduğu için hangi indirim, tahsis, vb. 
ayrıcalıklardan yararlanmaktadır? Diğer özel bayilerden farklı olarak yararlandığı 
ayrıcalıklar nelerdir? 

CEVAP 2 
ALİAĞA BELEDİYESİ PET.ÜR.İNŞ.SAN.TİC. LTD. ŞTl.nin Bayiliği 13.10.2005 

tarihinde TKİ Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu Bayilik sözleşmesi ile başlamıştır. TKİ 
tarafından hazırlanan Bayilik şartnamesinde Belediye şirketlerinin de belirtilen kriterleri 
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yerine getirmek koşuluyla Bayilik alabilmeleri mümkündür. Bu kapsamda; sadece Aliağa 
Belediyesi Pat.Ür.İriş. Sarı .Tic. Ltd. Şti.ne münhasır olmamak Özere toplam 7 Belediye 
şirketine Bayilik verilmiştir. 

Bu Bayiler; 
1. Aliağa Belediyesi P e t Ur. Inş.San.Tic. Ltd. Şii. (İzmir) 
2. Bersot Manisa Belediyesi Sos . Tes. Ve Enerji Tic. San A Ş . (Manisa) 
3. BİR-DEL Birleşik Belediye Inş. Taş.Nakl.Turz.Gıd.San ve TİC.A.Ş. (Gördes/Manisa) 
4. ED-BEL Inş. Tem .T an .Tur. San. Tic. LTD. Şİİ. (Edremit/Balıkesir) 
5. Fır in taş Termal Tur.Ulş.lnş.A.Ş. (Balıkesir) 
6. SIN-BEL San.Tie.Ltd.Şti. (S ınd ı rg i/Balı kesir) 
7. Utaş Inş.Gıda Taş.Turz.Tic-A.Ş.(Uşak) dir. 

Bu Belediye şirketlerine gerek fiyat gerekse ödeme şekli olarak diğer bayilerden 
hiçbir farklı uygulama yapılmamıştır. Sadece tahsisleıde, Belediye Şirketlerinin talep etmiş 
oldukları kömür miktarları, geçmiş yıllardaki satış ortalamalarına bakılmaksızın, halka ucuz 
ve kaliteli kömür ulaştırılmasında yararlı olacağı düşüncesiyle Ege Linyitleri İşletmesinin 
üretim imkânları dahilinde belirlenmiştir. 

Müessesenin gerek bayilik gerekse diğer satış modellerinde Resmi Kurumların 
talepleri İşletmenin üretim arzına göre karşılanmaya çalışılmaktadır. 

SORU 3 
TKİ taraf ından resmi kurumlara yönallk olarak yapılan tahs is le rde ve tanınan 

ayrıcalıklarda gözeti len amaç la r nelerd i r? 

Cevap 3 
TKİ Genel Müdürlüğünce, Resmi Kurumlara verilen Bayiliklerde, tahsisler dışında 

hiçbir ayrıcalık tanınmamaktadır. Diğer firmaların tahsisleri belirlenirken geçmiş yıllardaki 
satış ortalamaları dikkate alınmaktadır. Resmi Kurum Bayiliklerine yapılan tahsislerde ise 
geçmiş yıllarda kömür satışı yapmamış olabilecekleri ve halka ucuz ve kaliteli kömür 
ulaştırılmasında daha yararlı olacakları düşünceleriyle. İşletmenin kömür üretim 
İmkânlarına göre, talep edilen miktarlara yakın kömür tahsisatları yapılmaktadır. 
SORU 4 

Bu tahsis ler in amaç lan d ış ında kullanılması durumlar ında ilgililer hakkında 
hangi yasal ya d a idari iş lemler yapı lmaktadır? 

Cevap A 
Bayilerin denetimleri, Ege Linyitleri İşletmesi MUesseseslnce görevlendirilen 

denetim ekiplerince sürekli olarak, herhangi bir şikâyet olması üzerine de Teftiş Kurulunca 
görevlendirilen Müfettişler vasıtasıyla yapılmaktadır, 

Tahsis edilen kömürlerin amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, 
Belediye Kuruluşu olan Bayiler de dâhil olmak üzere tüm Bayilere, imzalanmış olan Bayilik 
sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılmakta olup, bu hükümler İdari para cezalarından 
sözleşmenin feshine kadar çeşitli ceza müeyyidelerini İçermektedir. 

Teftiş Kurulunca yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları İdari ve Adli Mercilere 
de intikal ettirilmektedir. 
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9.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMlR in, enerji kaynaklan ve politikalarına ilişkin s. 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/16391) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sayın M. Hilmi GÜLER Tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. , , 

Erdal KARADEMlR 
İzmir Milletvekili 

I Temmuz 2006 tarihinde, 13 İlde yaşanan elektrik kesintisi, hükümetin uyguladığı enerji 
politikalarını tartışmaya açmış, özelleştirme, yabancılaştırmanın olası sonuçlarını da ortaya 
çıkarmıştır. Yaşanan elektrik kesintisi, 'ulusal bir planlama' kapsamında yedi 
kaynaklarımızın Önemini. Önceliğini ve etkin kullanımını bir kez daha ortaya koymuştur. 

Daha yakın bir tarihte yaşadığımız doğalgaz krizi; doğalgaz anlaşmalarıyla ithal bağımlı 
enerji planlamalarının ve uygulamalarının, ve yerli kaynakların atıl bırakılmalarının ulusal 
güveni i fi i m İzi ne kadar sıkıntıya sokabileceğini göstermiştir. 

Enerji sektörünün gerek stratejik önemi, gerekse kaynakların rasyonel kullanımı açısından, 
düzenleme, planlama, eşgüdüm ve denetleme faaliyetlerinin koordinasyonu açısından merkezi 
bir yapıya gereksinimi olduğu açıktır. 

Türkiye'nin üretilen elektrik enerjisinin 2005 yılında yaklaşık %45'i doğalgazdan üretilerek, 
al yada öde gibi gaz tedarikçilerinin tek taraflı inisiyatiflerine bırakılmıştır doğalgaz 
sözleşmeleri ve uluslar arası tahkim kıskacında, ülkemizin enerjide tamamen dışa bağımlı 
hale getirildiği görülmektedir. 
Oysa, ülkemiz, enerji kaynakları açısından linyit, su, rüzgar, güneş ve Jeoıermal çeşitliliğine 
sahiptir. 

Bu bağlamda; 

1- Bakanlığınızca, Türkiye'nin enerji envalileri çıkarılmış mıdır? 
2- Su. Linvİt. Rüzgar, Jeoıermal, Oünes ve bio kaynakları gerektiği ve hak ettiği ölçüde 

ulusal enerji envanteri içine alınmakta ve değerlendirilmekte midir? 
3- Jeoteımal kaynaklı elektrik üretimi kapasitesi nedir? Bu kapasitenin ne kadan eleklrik 

enerjisi üretimine dönüştürülebilmektedir? 
4- Türkiye güneş enerjisi yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Güneş enerjisinden 

bugüne kadar elektrik üretiminde bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise, son 5 yılda 
yıllık ne kadar elektrik enerjisi sağlanmıştır? 

5- Ülkemizin rüzgar potansiyeli nedir? Son iki yılda ne kadar rüzgara dayalı elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleşmiştir? 

6- Hidroelektrik gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynağımızın potansiyeli nedir? 
Ülkemizde bu potansiyelin ne kadarı elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir? 

7- Bakanlığınızca, enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak bir çalışma var mıdır? 
varsa hangi aşamadadır? 

8- Enerjinin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği açısından yerli kaynakların ve yenilenebilir 
enerjinin elkİn kullanımında herhangi yönetsel, yasal ve fiziki bir engel var mıdır'' 
Varsa nelerdir? 

9- Türkiye'de son 5 yılda elektrikte yaşanan kayıp ve kaçak oranları nedir? Bu kayıp ve 
kaçakların nedenlerine ve giderilmesine ilişkin bir çalışına yürütülmekle midir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABtl KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0 .SGB.61O-)^^ 
Konu :Yaz,l, Soru Önergesi 1 3 9 2 8 3 1 E K î M 2006 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M- Başkanlığı*mn 14/09/2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00. 
02-24495 sayılı yazısı. 

tzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMİR'in tarafıma tevcih ettiği, 7/16391 esas 
nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, ilgili 
Kurum/Kuruluşlardan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
I: Önerge Cevabı 

- 4 5 3 -



TBMM Br 13 1 . 11 .2006 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDAL KARADEMİR'İN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARİ 

(7/16391) 

1: Bakanlığınızca, Türkiye'nin enerji envanteri çıkarılmış mıdır? 

Türkiye'nin enerji envanterini gösteren tablo aşağıda verîlmişıir. 

•TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ KAYNAK REZERVİ 

KAYNAK 
Taşkömürü (Milyon Ton) 
Linyit (Milyon Ton) 
Elbistan 
Diğer 
Toplam 
Asfaltit (Milyon Ton) 
Bitüm (Milyon Ton) 
Hidrolik 
GWh/yıl 
MW/yıl 
Ham petrol (Milyon Ton) 
Doğal Gaz (Milyar m3) 

GÖRÜNÜR 
550 

3357 
3982 
7339 

43 
555 

129000 
36355 

42,8 
8 

MUHTEMEL 
425 

626 
626 
29 

1086 

MÜMKÜN 
368 

410 
410 

7 

TOPLAM 
1343 

3357 
5018 
8375 

79 
1641 

129000 
36355 

42,8 
8 

Ayrıca "Türkiye Jeotermal Kaynaklar Envanteri" 2005 yılında MTA Genel Müdürlüğümüzce 
yayınlanmıştır. EİEİ Genel Müdürlüğümüz de "Üike Rüzgar Potansiyeli Haritası" çalışmasını 
bitirmek üzeredir. 

2: Su, linyit, rüzgar, jeotermal, güneş ve biyo kaynakları gerektiği ve bak ettiği ölçüde 
ulusal enerji envanteri içine alınmakta ve değerlendirilmekte midir? 

Bilinen yerli kaynaklarımızın en ekonomik koşullarda tüketime sunulmasına ve yerli kaynak 
potansiyelinin geliştirilmesine yönelik arama ve Üretim faaliyetleri önceliktendin l inektedir. 
Gerek yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanımına yönelik Kanun ile 
oluşturulmaya çalışılan yatırım ortamı, gerekse başta güneş ve jeotermal olmak üzere 
yenilenebilir enerji kaynaklarının ısınma amaçlı kullanımına yönelik projeler potansiyelimizin 
kullanımına yönelik önemli adımlar olarak görülebilir, önümüzdeki yirmi yıllık dönemde 
elektrik üretiminde ekonomik olarak kullanılabilir olan hidrolik ve kömür potansiyelimizin 
tamamının devreye alınması hedeflenmektedir. Diğer taraftan temiz kömür yakma 
leknolojilerinin yaygınlaşmasının yerli linyit potansiyelimizin çevresel yönden sürdürülebilir 
koşullarda ekonomiye kazandın İmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Bakanlığımızca yapılan çalışmalara göre, 2020 yılı sonu İtibariyle linyit santralleri kurulu 
gücünün 18661 MW'a ulaşması santrallerin yakıt tüketimleri de dahil linyit tüketiminin 210 
milyon ton, aym şekilde hidrolik ile yenilenebilir enerji kaynakları üretimlerinin 118 milyar 
kWh olması hedeflenmektedir. 

2004 yılında 87,8 MTep olarak gerçekleşen birincil enerji talebimizin ancak %28"i yerli 
kaynaklar ile karşılanmıştır. Bu oranın hızla artarı talebe karşın, 2010 yılında %29, 2020 
yılında ise %32'ye ulaşması beklenmektedir. 
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3: Jeotermal kaynaklı elektrik Üretimi kapasitesi nedir? Bu kapasitenin ne kadan 
elektrik enerjisi üretimine dönüştürülebilmektedir? 

Ülkemizin teorik olarak Jeotermal enerji potansiyeli 31500 MWt, doğrudan kullanım 
kapasitesi 1229 MWt olup, bunun 696 MWt'lik kısmı konut ısıtmacılığında, 131 MWt'lik 
kısmı sera ısıtmasında, 402 MWt'lik kısmı da termal tesislerde kullanılmaktadır. Ülkemiz 
elektrik üretimine uygun 13 sahanın görünür hale getirilmiş kapasitesi 105 MWe'dir. Teorik 
potansiyel ise 550 MWe civarında beklenmektedir. Denizli Kızıldere'de 15 MWe eleklrik 
üretimi yapılmaktadır. Aydın Salavatlı'da 8,6 MWe kapasitede Jeotermal santrali kurulmuş 
olup üretime geçilmiştir. Aydın Germencik'te 45 MWe kapasitede santral kurma çalışmaları 
da devam etmekledir. 

4: Türkiye güneş enerjisi yönünden oldukça zengin bir ülkedir, Güneş enerjisinden 
bugüne kadar elektrik üretiminde bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış İse, son S yılda 
yıllık ne kadar elektrik enerjisi sağlanmıştır? 

Güneş enerjisi bol olan ülkemiz halihazırda bu kaynaktan daha ziyade ısı enerjisi olarak 
yararlanmaktadır. Isıl kullanım konusunda 11 milyon m3 güneş kollektörü kullanımı ile 
dünyada ikinci sırayı almaktadır. Elektrik enerjisi açısından bakıldığında; güneş elektrik 
teknolojileri güneş pili dışında henüz ticari ortama girmemiş ve deneme safhasındadır. Güneş 
pilleri ise maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de 
ürelİlmemekte ve % 99 oranında elektrik şebekesini tamamlamış olan ülkemizde zorunlu 
haller dışında kullanılmamaktadır. Ülkemizde güneş pilleri yangın gözetleme kuleleri, 
telekom aktarma istasyonları, karayolları imdat telefonları gibi şebekenin olmadığı yerlerde 
küçük güçlerin karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Toplam kullanılma kapasitesi 500 kW 
mertebesindedir. Ancak, üretim maliyetleri dikkate alındığında ticari kullanım açısından 
uygun olmamakla birlikte güneş pillerinin verimlerinin arttırılması konusunda sürdürülen 
çalışmalarla maliyetlerin gelecekte biı kaynağın ticari olarak kullanımını sağlayacak 
seviyelere gelmesi beklenmektedir. 

S: Ülkemizin rüzgar potansiyeli nedir? Son iki yılda ne kadar rüzgara dayalı elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleşmiştir? 

Türkiye ekonomik olabilecek rüzgar enerjisi potansiyeli yaklaşık olarak 10.000 MW olarak 
belirlenmiştir. 2005 yılı içinde kurulmuş olan santral ile toplam kurulu güç 50,1 MW'a 
ulaşmış ve 35 MW ise kurulma aşamasındadır. Yapılan başvurulardan 1.500 MW kapasiteli 
rüzgar enerjisi santralına lisans verilmiş olup 2.500 MW'ı ise EPDK tarafından lisans 
değerlendirme aşamasındadır. 2004 yılında rüzgar kaynaklı üretilen elektrik enerjisi miktarı 
57,70 GWh, 2005 yılında 59 GWh ve 2006 yılında programlanan ise 89,4 GWh'nr. 

Rüzgar enerjisinden elektrik elde edilmesinde doğal potansiyelin yanı sıra elektrik iletim 
sisteminin kapasitesi ve karakteristiği de önem taşımaktadır. TEİAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından 2006-2020 dönemine ilişkin elektrik enerjisi üretim projeksiyonunda kurulacak 
rüzgar santrallerinin toplam kurulu gücü, teknik gereklilikler de göz önüne alınarak, 3000 
M W olarak öngörülmüştür. 
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6: Hidroelektrik gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynağımızın potansiyeli nedir? 
Ülkemizde bu potansiyelin ne kadarı elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir? 

Türkiye'nin ekonomik olarak kullanabileceği hidroelektrik enerji potansiyeli yaklaşık 129 
milyar kWh/yıl (36.355 MW) olarak belirlenmiştir. Şubat 2006 tarihi itibarıyla ekonomik 
olarak değerlendirilebilir hidrolik potansiyelimizin %35'i (45.930 milyon kWh/yıl) 
işletmededir. Bu potansiyelin %8'i (10.518 milyon kWh/yıl) inşa halinde, %8'inin (10.752 
milyon kWh/yıl) kesin projesi hazır, %21'înin (26.562 milyon kWh/yıl) planlaması hazır, 
%14'Onün (17.819 milyon kWh/yıl) master planı hazır ve %14'ünün (18.326 milyon kWh/yıl) 
ise ön incelemesi hazır durumdadır. 

Bakanlığım koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda 2023 yılına kadar 
kullanılabilecek hidroelektrik potansiyelin tamamının kullanılması öngörülmektedir. Bu 
kapsamda özel sektör yatırımlarının hızlandın İmasına da önem verilmekledir. 

7 ve S: Bakanlığınızca enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak bir çalışma var 
mıdır? Varsa hangi aşamadadır? Enerjinin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği açısından 
yerli kaynakların ve yenilenebilir enerjinin etkin kullanımında herhangi yönetsel yasal 
ve fiziki bir engel var mıdır? Varsa nelerdir? 

Ülkemiz enerji talebi ekonomik gelişme ve yaşam kalitesinin iyileşmesine paralel olarak 
artmaktadır. Bakanlığımızca gerçekleştirilen talep projeksiyonları 2005 yılı sonu itibariyle 
92,5 milyon TEP olarak gerçekleşen enerji talebinin, 2010 yılında 126 milyon TEP, 2020 
yılında 222 milyon TEP seviyesine ulaşacağına işaret etmektedir. Başta petrol ve kömür 
olmak üzere yerli kaynak potansiyelinin ekonomik koşullarda ülke ekonomisine 
kazandırılmasına yönelik arama ve üretim faaliyetlerine ağırlık verilmekledir. Zira, İthal fosil 
yakıtlarda uluslararası piyasalarda oluşan fiyat dalgalanmaları ve Özellikle geçtiğimiz 
dönemde yaşanan petrol fiyat artışları, enerji güvenliğinin sağlanması bağlamında yerli 
kaynakların kullanımlımı artırılmasını daha da öncelikli hale getirmekledir. 

Ülkemizin elektrik enerjisi talebi yıllık ortalama %7-8 oranında artmaktadır. Ekonomik 
gelişme bakımından büyük öneme sahip olan elektrik enerjisinde talebin güvenilir bir yedekle 
karşılanması hususu büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, elektrik üretiminde 
kullanılabilir linyit ve hidrolik potansiyelimizin tamamının önümüzdeki yirmi yıllık dönemde 
değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Yerli ve yemlenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yönelik her hangi bir yasal engel 
bulunmamaktadır. Aksine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik eden 
"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin 
Kanun" Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe gjrmis.tir. Bu Kanun ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik enerjisi Üretimi; alım garantisi, teşvikli fiyat, arazi temininde 
kolaylık, lisans ücretlerinden muafiyet gibi kolaylıklar getirilerek teşvik edilmektedir. Aynca 
enerjinin etkin kullanımına yönelik "Enerji Verimliliği Kanunu" tasarısı da yasalaşma 
sürecindedir. 

Enerjinin etkin kullanılması, İsrafın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin 
kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla idari yapı oluşumu ve enerji verimliliği 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması, eğitim ve bilinçlendirme ve yenilenebilir enerji 
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kaynaklarının kullanımı gibi temel stratejilere yönelik düzenlemelere yer verilmiş ve bu 
alandaki önemli potansiyelin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca alternatif enerji 
kaynaklarına yönelik olarak AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları da hızla devam 
etmektedir. 

öte yandan, petrol ihtiyacımızın mümkün olduğu ölçüde yerli üretimle karşılanması için 
ülkemizde petrol arama faaliyetlerine ivme kazandırılması yanı sıra, yatırımcılar için istikrarlı 
ve güvenli bir ortamın yaratılması ve Petrol Kanunundan gUnümüz şartlarına uymayan 
hükümlerinin ayıklanması amacıyla hazırlanan Yeni Petrol Kanunu Tasarısı TBMM'ye 
gönderilmiştir. 

Artan talebe karşılık, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve elektrik üretiminde kaynak ve 
teknoloji çeşitlendirmesine yönelik hedefler kapsamında toplam yaklaşık 5000 MVV kurulu 
güce karşılık gelecek nükleer santralların 2020 yılına kadar olan dönemde tedrici olarak 
devreye alınması planlanmakladır. Konuya ilişkin altyapı çalışmaları devam etmektedir. 

Diğer tarafından, jeotermal kaynak potansiyelimizin değerlendirilmesine İlişkin yasal 
çerçeveyi teşkil edecek bir Kanun tasansı son aşamada olup. Yüce Meclİs'in gündemindedir. 
Ülkemiz rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmektedir. 

Aynca, Dünya Bankası tarafmdan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim için Hazine 
Müsteşarlığına tahsis edilen 200 milyon ABD Dolan tutarındaki kredi Türkiye Sınai ve 
Kalkınma Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla yatırımcılara 
kullandırılmaktadır, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkanlan 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren 
veya gösterecek tüze! kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve 
İşletilmesine ilişkin Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması İşlemlerinde uygulanacak 
usul ve esaslann belirlenmesine yönelik Yönetmelik kapsamında uygulamalar sürmektedir, 
Çeşitli aşamalardaki hidrolik projeler özel sektör katılımcıları için DSİ Genel Müdürlüğü 
İnternet sayfasında yayınlanmakladır. Hidrolik kaynak potansiyelimiz toplam 36355 MVV 
(129 milyar kWhtyıl)'dtr. Bu potansiyelin 2005 yılı sonu itibariyle 1290 MVV'ı (%35) 
işletmede, 4114 MVV'ı (%1I) inşa halinde ve 19335 MW'ı (%53) aday potansiyel 
konumundadır. 

Diğer taraftan 5339 Sayılı Kanunun Geçici Dördüncü Maddesi ile, DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından hidroelektrik santral yatınmlannın gerçekleştirilmesine yönelik yeni bir düzenleme 
yapılmıştır. Bu kapsamda yatırım programlannda yer alan projelerin DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleşmesi olanaklı kılınmıştır. 

Yerli kaynaklann değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye Kömür 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan linyit sahalarının santral kurulma koşulu ile 
Özel sektöre devri ne ilişkin ihale süreci başlatılmış olup ilk aşamada 3 linyit sahası 
belirlenmiş, ikili işlemlerde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Buna ilave olarak Elektrik 
Oretim Anonim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Afşin-Elbistan C ve D linyit sahasında 
termik santral kurmak ve işletmek üzere belli bir süre ile rödovans karşılığı kömür üretim 
hakkı verilmesi işi için İhaleye çıkılmıştır. İhale ilanlan, 22 Ağustos 2006 tarih ve 26267 
sayılı Resmi Gazete'de ve 24 Ağustos 2006 tarih ve 26269 sayılı Resmi Gazete'de iki kez 
yayımlanmıştır. Ayrıca, atıl durumdaki linyit sahalannın termik sanmJ kurulması için özel 
sektöre devredilmeye başlanması ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar ülkemizin en önemli 
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yerli kaynaklanndan biri olan linyit kaynaklannın kullanımınla artırılması açısından çok 
önemli bir gelişmedir. 

Artan enerji İhtiyacının karşılanmasında ithalat bağımlılığı ile ilgili risklerin asgari seviyede 
tutulması arz güvenliği bağlamında bir gerekliliktir. Bu çerçevede, doğal gaz ve diğer fosil 
yakıtlann ithalatında ülkemizin jeostratejik konumundan kaynaklı avantajından da 
faydalanılmak suretiyle kaynak ve ülke çeşitlendirmesinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Bu bağlamda Türkiye, enerji merkezi olma yolunda önemli adımlar 
atmaktadır. Akdeniz'deki Türk petrol terminali Ceyhan'a başta Azeri petrolü ve aynca Kazak 
petrolü olmak üzere yılda 50 milyon ton petrol taşıyacak olan Bakü-Tİfiis-Ceyhan Ana thraç 
Petrol Boru Hattı Projesi, bu koridorun önemli bir parçasıdır. Ceyhan'dan ilk petrol yüklemesi 
gerçekleşmiş ve bu tarihi proje başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şahdeniz gazının Türkiye'ye 
getirmesini hedefleyen ve 2006 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanan Bakü-Tifıis-
Erzurum (Güney Kafkasya Boru Hattı) Projesi İse söz konusu koridorda yer alan bir diğer 
önemli projedir. BTE projesi sadece Türkiye'nin yurtiçi gaz talebinin karşılanması açısından 
değil, ayrıca Avrupa Bİrliği'nin hızla artan gaz ihtiyacının önemli kısmının karşılaması ve 
böylece arz güvenliğini arttırması açısından da önemlidir. BTE Projesi, yılda 7-8 milyar 
m 'lük başlangıç kapasitesine ve 20 milyar m lük nihai kapasiteye sahip olacaktır. Mısır ve 
Irak gazının da önümüzdeki dönemde arz seçenekleri arasında değerlendirilmesi 
öngörülmektedir. Bununla birlikte, gerek elektrik üretimi gerekse birincil enerji tüketimi 
bazında önemli paya sahip olan doğal gazda depolama projelerinin de Önümüzdeki dönemde 
faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. Depolama projeleri, talebi mevsimsel olarak 
değişkenlik gösteren doğal gazda arz güvenliğinin teminine yönelik önemli işleve sahip 
olacaktır. 

9: Türkiye'de son beş yılda elektrikte yaşanan kayıp ve kaçak oranları nedir? Bu kayıp 
ve kaça klan ıı nedenlerine ve giderilmesine ilişkin bir çalışma yürütülmekte midir? 

Ülkemizde kayıp-kacak oranları gelişmiş ülkeler ortalaması tun üzerindedir. Dağıtım 
tesislerinin özelleştirilmesi yoluyla, söz konusu tesislerin daha verimli bir şekilde işletilmesi 
ve böylece kaçağın azalması beklenmektedir. Ancak özelleştirilmeler yapılana kadar kayıp-
kaçağın önlenmesine yönelik olarak, gerekli yatınm, işletme ve kontrol çalışmaları, TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından aksatılmadan yürütülmektedir. 

Son beş yıla ait kayıp ve kaçak oranlan; 

2000 yılında*/. 21,58 
2001 yıhnda% 21,43 
2002 yılında % 20,86 
2003 yılında % 19,93 
2004 yılında % 18,58 
2005 yılında % 17,80 

olarak belirlenmiştir. Görüleceği üzere yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde kayıp-kaçak 
oranlanna son yıllarda azalmaktır. 
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10- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in. Bakü-Tıflis-Ceyhan boru hattı konsorsiyumuna 
tanınan haklar ile hattın vatandaşlara etkisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Hilmi GÜLER'İn cevabı (7/16393) 

13.07.2006 

T O R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MJZCLlSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i yazı l ı s o r u n u n Enerji ve Tabi i Kaynak la r B a k a n ı S n . H i l m i G ü l e r 
taraf ından cevap land ı r ı lmas ı için gereğini sayg ı la r ımla a rz e d e r i m . 

< P v ^ Ô" 
O n u r O y m c n 

i s t anbu l Mi l l e tvek i l i 

1 - Bakü-Tİ fi is- C e y h a n B o r u Hat t ının iki tarar ında 2 5 0 ' ş e r me t r e l i k a l a n d a çeşit l i 
an laşmalar la v e y a idar i karar lar la boru hattını inşa uden yabanc ı ş i rke t ler in o r t a k 
o lduğu K o n s o r s i y u m a t an ınan hak la r ve yetki ler ne le rd i r? 

2- B u a lan i ç inde t a r ı m arazis i , maden i veya başka g a y r i m e n k u l hak la r ı o lan 
va tandaş la r ımıza ge t i r i l en kıs ı t lamalar nelerdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. I S.O.SGB 610 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

.- 1 ^ £ _ , £ K l ,vl 2005 

1 3 9 4 5 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlıgı 'nı 11 14/ft9/200Ğ tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.IO.UO. 
02-24495 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN' in israfıma tevcih etliği, 7/16393-24438 
esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzugü 'nün 99 uncu maddesi gereği. Boru Hatları 
İle Petrol Tabıma Anonim Şirketi Genel MüdUrlüğU'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandın lurak ekle gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/U,.yw^\_ 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER: 
I: Önerge Cevabı 
1: Halkı Bilgilendirme 

Broşürü 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(r/1639 3-24438) 

Soru 1: 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatlının iki tarafında 2SO'şer metrelik alanda çeşitli 

anlaşmalarla veya idari kararlarla boru hanını inşa eden yabancı şirketlerin ortak 
olduğu Konsorsiyuma tanınan haklar ve yetkiler nelerdir? 

Cava p 1: 
Azerbaycan, Oürclstan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan. 45S5 

sayılı Kanun ile onaylanmasının uygun bulunmadım müteakip. 2O0O/1127 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 10 Eylül 200O larlh ve 24166 sayılı mükerrer 
Resmi Gazele'd e yayımlanması ile Kanun niteliği kazanmış olan "Hazar Petrolünün 
Azerbaycan Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-TIflİs-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı 
Yoluyla Taşınmasına İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" <IGA) ve eklerine (Proje 
Anlaşmaları) istinaden Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı <BTC HPBH) 
Prolesi'nln Türkiye kesimi gerçekleştirilmiştir. 

IGA'nın bir eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ev Sahibi Hükümet Anlaşması'nın Ek-
4'ûnde yeralan "Projeyle Bağlantılı Olarak Ülkedeki Arazi Haklan'nda yer alan 3. 
Aşama Tesislerin Inşaa&ı ve Tesis Aşaması ' başlıklı bölümünde: 

• Madde 3.6'da "Arazi sahiplerinin ve arazi kullanıcılarının adları ve adresleri ve 
İnşaat Koridorunun her iki yanında iki yüz elli (250) metreye kadar yer alan 
bütün mülklerin detaylarını gösteren planlarda tanımlanan Arazı mülkiyet 
detayları da dahil olmak üzere. Arazi sahipleri ve kullanıcılarının detaylarını 
Devlet Makamlarından alma hakkı". 

• Madde 3.9 (i)'de, "Tesislerin her iki yanında 500 metre içerisinde patlayıcı 
kullanılması" ve {i)'de. "Tesislerin her iki yanında 50 metre içerisinde temel 
kazıkların çakılması BTC Co 'nun (yardımcı şirket) önceden yazılı rızalarının 
alınmış olmasına bağlanmıştır. 

SORU 2 : 
Bu alan içinde tarım arazisi, madeni veya başka gayrimenkul hakları olan 

vatandaşlarımıza getirilen kıs'tlamalar nelerdir? 

CEVAP 2 : 
Yukarıda bahsedilen Kanun maddeleri çerçevesinde 500 metre içerisinde 

patlayıcı veya 50 metre içerisinde temel kazık çakacak olan vatandaşlarımızın 
yatırımcı şirVet olan BTC Co/nun yazıtı rızalarını almak zorundadırlar. 

BTC HPBH güzergahı boyunca 8 metrelik koridor kamulaştırılmış oluph 

münhasır ve kısıtlanmamış arazı hakkı BTC Co.'ya devredilecektir Daimi olarak 
kamulaştırılmış ve BTC Co.'ya devredilecek olan 8 metrelik koridorda dahi BTC Co. 
ŞirVeti tarafından belirlenen kısıtlamalar çerçevesinde tarımsal faaliyetlere izin 
verilmektedir. Konu İte ilgili olarak BTC HPBH'mn yerleşim yerlerine yakın geçtiği 
yerlerde dağıtılan "Halkı Bilgilendirme Broşürü" bilgi edinilmesi amacıyla. Ek-2 de 
sun ulmaktad .r. 
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/ / . - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bir elektrik santralinin tahliye sularının 
kdyliilerinm arazilerine etkisine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÜLER'in cevabı (7/16394) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I ' NA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın M . Hilmi 
G Ü L E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. Aıû 

P r o L D r . D u r s u n A K D E M İ R 
A N A V A T A N Partisi İğdır Milletvekili 

İğdır İli Gazi ler K ö y ü ' n d e bulunan Gaziler Dnerji Ticaret Anonim Sirkeline ait 
Elektrik üretim santral inden tahliye nedeniyle boşaltılan suların sürüklediği kum ve 
çakıllar köylülerin arazilerine dağılarak toprakları verimsiz hale getirmektedir. 

B u bağlamda; 

Soru : 
Bakanlığınızın, elektrik santralinin tahliyesi sonucu gelen kum ve çakıllardan 

köy arazilerinin kurtarılması yolunda başlatmış olduğu bir çalışması var mıdır? 
Yoksa arazileri bu k u m ve çakıllardan kurtarmak için nasıl bir tedbir a lmayı 
düş ü n üy orsıı nu z? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN LİG t _ _ . 

Slraleji Geliştirme Başkanlığı O. l E K İ M Pflflfi 

Say. : B.I5.0.SGB.610- \Sltft> 
Konu ; Yazılı Soru Önergesi , _ 

ı j y 4 y 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S ] B A Ş K A N L I G I N A 
İlgi ; T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14/09/2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00. 

02-24495 sayılı yazısı. 
İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun AKDEMİR'in iarafima levclh etliği, 

7/16394-24444 esas nolu yapılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nun 99 uncu maddesi 
gereği. Devlel Su işleri Genel Müdürlüğünden alınan yaalı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekle gönderilmekledir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1: önerge Cevabı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR- DURSUN AKDEMİRİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/16394-24444) 

Sora : 

İğdır ili Gaziler Köyû'nde bulunan Gaziler Enerji Ticaret Anonim Şirketine ait elektrik 

üretim santralinden tahliye nedeniyle boşaltılan suların sürüklediği kum ve çakıllar köylülerin 

arazilerine dağılarak toprakları verimsiz hale getirmektedir. 

Bu bağlamda; Bakanlığınızın, elektrik santralinin tahliyesi sonucu gelen kum ve 

çakıllardan köy arazilerinin kurtarılması yolunda başlatmış olduğu bir çalışma var mıdır? 

Yoksa arazileri bu kum ve çakıllardan kurtarmak İçin nasıl bir tedbîr almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap : 

İğdır İli Gaziler köyünde bulunan Gaziler Hidroelektrik Santralı (HES) tahliye 

çıkışındaki kanalın tahrip olması nedeniyle HES'ıen tahliye olan suların sürüklediği kum ve 

çakıllardan oluşan malzemenin vatandaşların arazilerine yayılarak zarar verdiği ve bu zararın 

önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin konu mahallinde İncelenmiştir. 

Bahse konu HES'in kuyruksuyunu ana tahliye kanalına ulaştıran kanatın tahrip olduğu 

ve vatandaşların arazilerine zarar verdiği tespit edilmiştir. 

Gaziler Enerji ve Ticaret A.Ş. ile DSİ Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 1996 

tarihlî "Su Kullanımına İlişkin işletme Esasları Hakkında Anlaşma"mn 6. ve 7. maddeleri 

gereği tahrip olan kuyruksuyu kanalının yapılması hususunda Şirket yetkilileri yazılı olarak 

uyarılmış olup, konu anılan Genel Müdürlüğümüzce takip edilmekledir. 
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12.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in. Iğch.-Kastmcan köyünün beton, su kana/t 
İhtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar BQkam Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı 
(7/16395) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ö I ' N A 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın M. Hilmi 
G Ü L E R tarafından yazıl ı olarak cevaplandırılması h t l s u s [ , n d a gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

p ™ r . Dr- D u r s u n A K D E M İ R 
ANAVA.TAN Partisi İğdır Milletvekili 

I&dtr'r sryaeetioKlc, fr&srkeiî Ksstmesıt Küyiai^clnaa carartma iletilen 
sorunların başında, tar la ve bahçelerini suladıkları top r afc kanallarının su sıj--dırması 
gelmektedir . Çiftçilerin büyük oranda su kaybına sebep olan toprak kanalların 
beton kanala dönüştürülmesi ile İlgili olarak DSl ' ı V e müracaatla bulunmalarına 
rağmen herhangi bir ça l ışma yapılmamıştır. 

Bu bağlamda; 

1- Kas ımcan Köylüler in in , ekonomik ve madq[ kaybına neden olan toprak 
kanalları , be ton kanala donüştünneyi düşünüye- musunuz'? 

2- Toprak kanal lar nedeniyle su kaybına neden <;,[an b u durumu nasıl önlemeyi 
düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAK BAKANLIĞI 

Strateji Çeliştirme Baıfka0|,g, 

Say, :B.I5.0.SGB.61O- İ S . 3 3 £ K l M 2006 
Konu ;Ya?ılı Soru Önergesi "* 

1 3 9 2 2 
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MKCI.ISI BAŞKANLIÖINA 

İLGİ: TBMMBaşkanlığı'mn 14.09.2006 tarih ve KArJ.KAF,Mo.A.0l.0.C!NS.0.l0.00.02 -
24495 sayılı ya?-isı 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'ÎN tarafıma tevcih ettiği, 7/16395- 2444S/580S1 
esas no'lu yazılı soru önergesi, TBMM İçtüzügü'ııün 99. hıaddesi gereği Bakanlığıma bağlı DSİ 
Genel Müdürlüğünden alınan yapılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmekledir. 

Bilgilerinize a n ederim. 

Dr. Mehmet Milini GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1. Önerge cevabı 
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İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİRİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/16395 ESAS NO'LU) 

SORULAR 
İğdır'ı ziyaretimde, Merkez Kasımcan Köylülerince tarafıma iletilen sorunların 

başında, tarla ve bahçelerini suladıkları toprak kanallarının su sızdırması gelmektedir. 
Çiftçilerin büyük oranda su kaybına sebep olan toprak kanalların beton kanala 
dönüştürülmesi İle ilgili olarak DSl'ye müracaatta bulunmalarına rağmen herhangi bir 
çalışma yapılmamıştır. 

Bu bağlamda; 

1-Kasımcan Köylülerinin, ekonomik ve maddi kaybına neden olan toprak kanalları, 
beton kanala dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? 

2-Toprak kanallar nedeniyle su kaybına neden olan bu durumu nasıl önlemeyi 

düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR 1,2 

İğdır ili Merkez Kasımcan Köylülerince beton kaplama yapılması talep edilen söz 
konusu loprak kanallar, İğdır Ovası Sulamasına ait A-20 ana kanalı üzerine yapılan kaçak 
yapılardan beslenmektedir. Bu kanalların kapsadığı araziler şu anda ovaya hizmet veren 
sulama şebekesi içerisinde olup. İğdır Ovası Sulaması Yenileme İnşaatı kapsamındadır. 
Dolayısıyla Kasımcan köyüne ait tarlalar İğdır Ovası Sulamasına ait tersiyer kanallarından 
yeteri kadar su alabilmektedir. 

Ayrıca bu toprak kanallar İğdır Ovası Sulanmasına ait 9 adet tersiyer kanalını 
kestiğinden bu tersiyer kanallarına zarar vermektedir. İğdır Ovası Sulaması Yenileme 
İnşaatı tamamlandığında söz konusu toprak kanallar işlevini yitireceğinden kapatılacaktır. 
Bu nedenle toprak kanalların beton kaplaması mümkün olmamaktadır. 
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13.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, BOTAŞ'ın bir sirkelinde ise alınan personele 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak/ar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16396} 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Hilmi GÜLER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
•1B.07.2006 . / ' ' 

BOTAŞ'rn gaz alım satımında kullanmak üzere 1996 yılında vergi cenneti olarak 

bilinen İngiltere'nin Jersey Adaları'nda kurduğu, BOTAŞ International Limited 

Şirketi'ne, 2003 yılından itibaren, hiçbir sınava tabi tutulmadan ve çoğunlukla da 

liyakat ile ehliyet gibi kurallara uyulmadan, 2005 yılı sonu itibariyle 320 kişinin işe 

alındığı iddia edilmektedir. Bu bağlamda, 

1- 2003 yılından bugüne kadar BOTAŞ International Limifed Şirketİ'nde kaç kişi 

işe alınmış veya başka kurumlardan nakil olarak kaç kişi görevlendirilmiştir? 

2- Bu kişiler işe alınırken hangi sınava tabii tutulmuşlar, hangi kriterlere göre işe 

alınmışlardır. Kadroları, unvanları ve aldıkları ücret nedir? 

3- BOTAŞ International Limited Şirketi'nin 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki geliri 

nedir ve hangi işlerdendir? 

4- Bahse konu şirkette işe alınanlar arasında, halen Icamu görevinde olan veya 

çeşitli siyasi partilerin teşkilatlarında aktif olarak görev yapan şahısların birinci 

dereceden yakınları bulunmakla mıdır? Vaısa bu şahıslar kimlerdir? 

5- Hükümet'dekl bakanların danışman kadrolarında daha önce çalışmış veya 

halâ çalışmakta olan şahıslar bu şirkette istihdam edilmişler midir? Bunlar 

kimlerdir ve görevler nelerdir? 

6- Yine aynı şirketin personeli tam zamanlı olarak yurt dışında mı çalışmaktadır? 

Hangi kanunlara tabii olarak istihdam edilmektedirler? Personelin işe giriş-çıkış 

saatleri düzenli olarak tutulmakta mıdır? 

7- Bu şirketin Jersey Adaların'daki binasında ne kadar süreden beri kaç kişi 

çalışmaktadır? Bu süre zarfında şirkete ne kadar gelir getirici faaliyetleri 

olmuştur? 
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E N E R J İ VK T A B İ t K A Y N A K L A R B A K A N l . l C l 
S i m i t j i Gcl îş t î r ıue Başkanl ığ ı 

SAVI : B.l5-O.SnB.611J -

KONU : Sözlü Son . önerge*. 3 -| £ K j M 2 0CS 

1 Z0 4 0 
TÜRK IYG BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M.Başkanh&ı'Jiın I 4.09.2006 tarih ve KAN, KAK. MIX A. 0 1 . O, C>*S. 0. 
10. <X>, 02-244*>5 sayılı yaaısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Züheyir AMBER' in tarafıma tevcih ettiği, 7 /1639^ esas 
no'Lu yazılı soru önerflesi T.BJvLM, iç TüzUgÜ'nün 99. maddesi gereğince. BOT AŞ Oonel 
Müdürlüğünden alman yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekle gönderi I mestedir. 

Bilgilerinize ar/, ederini. 

/A** A^^— 
Dr. Mehmet Hilmi G Ü L E R 

Bakan 

EKLER 
l . Önerge cevabı 

H A T A Y MİLl - l ıTVKKİLİ SAYİN DR.ZÜHEYİH A M B E R ' İ N 
SftZLfl SORU Ö N E R G E S İ VF. CEVABI 

Soru la r I-2-3-4-S-6-7: 

DOTAŞ'ın gaz alını satımında kullanmak üzere 1996 yılında vergi cenneti olarak bilinen 
İngiltere'nin Jcrety Adaları'nda kurduğu, BO'I'AŞ lıılernalional l.imiı^J Şırkeıj'nc. 20O3 yılından 
itibaren, Iıİebİr sınava (abı tutulmadan ve çoğunlukla da Ityakaı Lle ehliyet gibi kulaklara 
uyulmadan. 2005 yılı sonu İtibariyle 320 ki çinin İşe alındığı iddin edil inektedir- Du bağlamda; 

- 2003 yılından bugüne kadar BÖTAS tntematiumıl Limited Şirkell'nde kaç kişi işe 
alınmış vCya ha.sk J hurunnlardan nakil olarak kaç kişi göre VI & nd İ Tİ I misi İ r? 

- Bu kişiler işe alınırken hangi sınava tabii tutulmuşlar, hangi kriterlere güre iye 
alınmışlardır. Kadroları, unvanları ve aldıkları ueret nodir? 

- DOTAÇ International Lîmİlcd Şirkeli'nin 2n«3. 2O04 vı: 2O03 yıllarındaki geliri nedir ve 
hangi idlerdendir? 

- Bahse konu şirketle işe alınanlar arasında, lıalcn kamu görevinde olan veya çeşitli siyahi 
partilerin teşkilatlarında akut" olarak görev yapan şahıslar Mi birinci dcrcecdcn yakın]ar*>uJunmak<a 
mıdır? Varsa bu şahıslar kimlerdir? 

- Hükümet* deki bakanların danışman kadrolarındı! daha önce; v u 'L$m ı$ veya hala 
çalışmakta olan şahıslar bu ^rkcLlu istihdam edilmişler midir? Dunlar kimlerdir ve görevler 
nelerdir'? 

- Yİne uynı sirkelin personeli lam samanlı olarak yurtdışında mı çalışmaktadır? Hangi 
kanunlara tabii olarak istihdam edilmektedirler? Personelin işe giriş-cıkış saaılerı düzenli olarak 
tutulmakla mıdır? 

- Ru sirkelin Jeıscy Adalarındaki bin asında ne kadar sureden beri kaç kişi çalışmaktadır? 
Bu süre zarfında şırkcic ne kadar gelir gelirici faaliyetleri olmuştur? 

CTevanlar 1 - 2 - 3 - t - 3 - 6 - 7 : 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri hakkında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname'ıün Ek: 
27^2/1988 - KHK - 31.VI maddesi uyarınca. Teşebbüslerin (KtT>, bu Kanun Hükmünde 
Kararıımne hükümleriyle bağlı olmaksızın yuıi dışında şirkti kunn ul^rı nu. vu kurul mit, şirkı?üı;nz 
iStirak etmelerine irin vermeye ve bu konularda İlgili esastan kurumlar kibarıydı belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Buna bağlı olarak. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararrmme'nin 58/3 maddesine irtinadeıı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla bağlı kuruluş statüsünde kurulmuş bir şirket olan BİL» Kamu 
Mcv7uatına Tabi ulmayaıt. burumla beraber UOTAŞ, Bnerjt ve Tabii Kaynaklar Hakanlığı, -
Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Dem-Ucme Kurulları'nın denetimine tabi olan bir sirken ir. 6 
Haziran I9y6 iarih 96/8293 sayılı Bakanlar Kurulu KararYmn ilgili maddesi (Madde 6> uyunnea, 
Şırfcciin yöneticileri, [eski I an, çalışma esasları, İç denelımL BOTAŞ ile ilişkileri, ROT AŞ 
Yönetim Kurul u'nea belirlenir. 13u bilgiler ılığında; 20O3 yılından bugüne kadar BİL (BOTAŞ 
İnicrnauonal Limited Şirket*} şirketinde 530 kî$ı işe alınmıştır- Raşka kurumlardan nakil olarak 
BIL'dc görevlendirilen persenei bulunmamaktadır. 

ÜVC Ham işlclmo Anlaşmasının ilgili maddeleri gereği 13JF_" de işe başlayan lüm personel 
DİL ve UTC Cö. yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından mülakat ve sınuva tâbi (utularak 
ise alınmaktadır. Unvanlara atamalar iş tanımının gereklerine ve Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan prosedürlere göre yapılmakla, ücretler ise yine RIL Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan Ücret ^kalasına istinaden belirlenmektedir. 

BİL' in geliri BTC Ham Petrol Yüklemesine varil basına alınan 0.35 USD' dir. ilk gemi 
yüklemesi 2 Haziran 2006 tarihinde gerçeklcşmİştİr^Dolay ısıyla 2O03.2OO4 ve 20O5 yıllarına ait 
bir geliri bulunmamaktadır. 

Personellerin işe girişlerinde ya da daha sonraki dönemlerde ailelerinden veya birinci 
derece akrabalarından kimlerin nerede çalıştıklarına veya hangi siyasi partide görev aldıklarına 
dair sözlü ya da yazılı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Hilmi GÜLER1 in danışmanı olan Sn. Musa 
GÜNAYDİN aynı /amanda BİL Yönetim Kurulu danışmanıdır. 

BOTAŞ Inicrnatıonal Limited <BtL) Sirkeli personeli 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine 
göre istihdam edilmiş olup, merkez Ceyhan Haydar Ali y ev Terminali olmak tiz^re, 
Kahramanmaraş, Sivas. lîrziııcanh Ivrr.urum, Kars vo Ardahan'da bulunan istasyonlarda 
çalınmakladır. Her hirimfn sorumlusu ilgili vüj-diyanın puantaj in ı kaydetmekledir. 

BİL 1996 yılında Jcrsey Adası'nda kurulmuş olup, bahse konu adada hiçbir çalışan 
bulunmamakladır. Du adada şirketleri sadece bîr avukatlık bürosu temsil etmekte oluph BİL' s ait 
herhangi bîr ofis, bina veya lesis bulunmamaktadır, 

14.- Ordu Milletvekili Idrİs Sami TANOOĞDU'mm, ruhsatlı MR, CT ve radyoierapi cihazla
rına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16397) 

2 0 T e m m u z 2 0 0 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

A ş a ğ ı d a ye r a l a n so ru la r ın , Enerji v e Tabii Kaynak lar B a k a n ı S a y ı n Hilmi G ü l e r 
tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince yazılı olarak 
cevaplandı nlmasmı arz ve talep ederim. 

Dr. t. Sami Tandoğdu 
Ordu Milletvekili 
Sağlık-Aile- Çalışma v e Sosyal İşler 
Komisyonu Üyesi 

1- Kasım 2002 tarihinden bugüne, kaç tane birinci ve ikinci el MR ve CT ruhsatı 
veri lmişt ir? 

2 - Türk iye g e n e l i n d e , ruhsat l ı o l a r a k k a ç t a n e R a d y o te rap i ( R a d y a s y o n Onkoloj is i ) 
c ihazı ç a l ı ş m a k l a d ı r ? 
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ENEU. l l VE T A B U K A Y N A K L A R BAKAN L l C l 3 ^ E K İ M 200S 
Slrat*;]i Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.1S.O.SGB.OİO- ( ^ fc^ 
K o n u : Yazılı Soru Önergesi 1 "z. Q c, *7 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIC-INA 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı "n m 14/09/2006 tarih ve KAN.KAR-MD.A-01 O.GNS.0.10.00. 
02-244^5 sayılı yazısı . 

Ordu Milletvekili Sayın I. Sami T A N D O Ğ D U ' n u n tarafıma tevcih etliği. 7/10397-
24472 esas rtviu yazılı sorti Önergesi T.B.M.M. iç TüzUgü'nün 99 uncu maddesi gereği. 
TUrkıyc Aıom Enerjisi Kumulundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda ecvup I andırıl arak 
ekle gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/U.V 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

F K L E R ı 
I • Önerge Cevabı 

OK1HJ M İ L L E T V E K İ L İ SAVIN I- SAM* T A N D O C D U ' N U N 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A P L A K İ 

(7/1*397-24472) 

Soru 1 : 
Kasım 2002 tarihinden bugüne, ka t tane birinci ve ikinci el MR ve C T ruhsalı 

verilmiştir? 

C e v a p J = 
MR cihazları iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı olmayıp TA EK. Tarafından 

lisans I anmamakladır. MR cihazlarının lisans işlemleri Sofilik Hakanlığı tarafından 
yapı im akladı r. 

Kasım 2002 tarihinden itibaren 517 adet Bilgisayarlı Tomografi Cihazı (CT) TAEK 
turofindan lisanslarını *vtrrL 

Türkiye genelinde, ruhsatlı olarak kaç tane Radyo terapi (Radyasyon Onkolojisi) 
cihazı çalışmak tadır? 

O v a n 2 i 
Lisanslı Radyoterapi cihaz cinsi ve sayılan aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

CİHAZ. C İ N S İ 
KAN IŞINLAMA 
LİNEER HIZLANDIRICI 
TRİ.IÎTERAPI - C06O 
X-IŞITJI TEDAVİ 
BRAK.ITERAPI 
S I M U L A T Ö R 
AF' l ' f iRLOADİNO 
C T S I M U L A T Ö R 
C Y B E R K N I F E 
G A T A - K N I F t 

SAYİ 
14 

3 8 

4 0 

2 

11 

4 8 

13 
2 

1 

3 
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15.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI 'nın. Antalya 'daki enerji nakil hatlarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/16399) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynak la r Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nail KAMACI 

CMP Antalya MUletvekili 

Antalya ilinde enerji iletim ve dağıtım hatlarının iyi olmaması nedeniyle çok fazla 
miktarda enerji kaybının oluştuğu Sabah Gazetesinin Akdeniz ekinde yer almıştır. Bu kaybın 
yıllık yaklaşık 98 trilyon lira olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede; 

!. Antalya enerji nakil hatları kaç yıldır hizmel vermekledir, en son ne zaman 
yenilenmiştir? 

2. Bu hatların eski olmasından dolayı yılda ne kadar enerji kaybı oluşmaktadır? 
3. Bu kaybın maddi külteti nasıl finanse edilmekledir? 
4. SUzkonusu hatlarda herhangi bir yenileme çalışması yapılması düşünülmekte 

midir? 

T.C. 
ENERJİ VF. TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SAY. :B.13.0.SCB.6IO- V ^ ^ r ^ ^ 2W^ 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

1 3 9 5 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi . u) T. B.M. M. Başkanlığı'nın 14.09.2 006 tarih ve A.0I.0.GNS.0.10.00.02-24495 sayılı 
Yakısı. 

Anlalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nm tarafıma tevcih ettiği, 1110406- esas 
no'lu yıuılı soru önergesi T.Iİ.M M. İç Tü^ügli'niiıı W. maddesi gereğince, TEIAŞ ve 
TED AŞ Oenel Müdürlüklerinden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekıc 
gönıieTıVmekleûır. 

Bilgilerinize arı ederim. 

Dr. Metanet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER : 
1. Önerge cevabı 
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A N T A L Y A M İ L L E T V E K İ L İ SAYİN N A İ L K A M ACİ'IS İN Y A Z I L I 
S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

S o r u l a r 1-2-3-4 : 
Antalya enerji nakil hatları kaç yıldır hizmet vermekledir, en son ne ?jtman 

yenilenmişi ir? 
Bu hallacın eski olmasından dolayı yılda ııe kadar enerji kaybı oluşmakta dır? 
Bu kaybın maddî külfeti IUMI finanse edilmekledir17 

Söz konusu hatlania herhangi bir yenileme çalışması yapılması düşünülmekte mıdırY 

C e v a p l a r 1-2-3-4 : 
Bilindiği ü^ere 12.06.2003 tarihinde Kepez Elektrik T.A.Ş' ııin imtiyaz sözleşmesi 

Ccslıedilerck Üretim, İletim ve Dağıtım tesislerine el konulmuş ve isletilmesi amacıyla tesisler 
çalışma olanlarına göre EÜAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ"a devredilmiştir. 

Bu kapsamda iletim sistemi yani Trafo Merkezleri ve iletim Uülları da TEİA$ ' a 
devredilmiştir. Anlalya ilinde bulunan hatların büyük bir kısmı eski ve 477 MCtvl kesiıli haclardır. 
Bu hallar daha ziyade 1980-1990 yılları arasında işletmeye alınmış tesislerdir. Hatların periyodik 
olarak kontrolleri ekipler tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Hatların bakımlar sürerken diget 
turaftan da yenileme veya ilave yeni hat yaparak aynı güzergah deKtckLenmekledir. 

Akdcniz bölgesinde daha önce 477 M C M olan Varsak-Lara-Antbirlik hattı yenilenerek eifı 
devre 1272 M C M haline dönüştürülmüşün. Konuyla ilgili Anlalya ilinde bulunan Enerji Nakil 
Hatlarının listesi ve inletmeye giriş tarihlerini gösteren liste ekte yer almakladır. 

Antalya ilindeki İletim ve Dağıtım hatlarının iyi olmamasından dolayı enerıi kaybının 9S 
Trilyon lira olduğu sazete haberi kaynak gösterilerek ileri sürülmektedir. Antalya ili genelinde teknik 
kayıplar dahil kuyıp - kaçalc oranı yıllar itibariyle; 

2002 yılı % 20.3B 
2003 y.11% 13.27 
2O04yıl ı °/o 10,41 

2005 yılt «4 0,48 

2006 yılı 7 aylık % 8.S olarak gerçekleşmiştir. 

Bu oranın yeni yatının larla daha da aşağıya çekilmesi nede Elenin ektedir. 

Antalya ili Enerji Nakil Hallan ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme, ilave tesis ve son 2-3 yıldır 

ENH yer altına alma çalışmaları devam etmekledir. ENH hatlarında yenileme, ilave tesis yapımı ve 

yer altına alma çalışmaları için son üç yılda yapılan harcama tutarları; 

2003 yılı 10.996.300 YTL 
2004 yılı 22.816.427 YTL 

2005 yılı 62.000.000 YTL harcanmıştır. 

2006 yılı için 49.746.000 YTL ödenek tahsis edilmiş ve Eylül 2006 yılı sona itibariyle % 70-
80 seviyesinde harcama gerçekleşmiştir. 

Yapılan yatırımlar Dağılım ve AG şebekesinde sorunlar hüytik oranda çöz-üfınuş olup 
önümüzdeki yıllarda yapılacak ek yatırımlarla sorunlar tamamıyla ortadan kalkmış olacaktır. 
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TBMM B: 13 1 . 11 . 2006 

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI 'nın. Antalya 'daki LPC istasyonlarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16400) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nail KAMACI 

CHP-Knîa)ya Milletvekili . 

Antalya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Karaman'ın geçtiğimiz günlerde 
yaptığı açıklamada Antalya Mcrkez'de hizmet veren 62 LPG istasyonundan 30 ianesinde 
lisansı olmadığı ve kaçak çalıştığı tespiti yapılmıştır. Bu durum kent için tehdit 
oluşturmaktadır- Bu çerçevede; 

\ r Antalya İlinde kaç tane I_PO İstasyonu faaliyet göstermektedir? 
2. Bunlardan kaçı 13 Haziran 2006 tarihi itibariyle lisans sahibi değildir? 
3. Lisans? olmayan işletmeler İçin ne gibi yaplırımlar bulunmaktadır? 
4. Bu işletmelere karşı ne gibi tedbirler alınacaktır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı .gpf £ K J M 2006 

Sayı ;B.1S.Ö,SGB.6I0-
Konu : Yazılı Soru Önergesi _ ,. ,_ 

1 3 9 55 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMMBaşkanhgı'nın 14.09.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.10.00.02 -
24495 sayılı yazısı 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACİ'nm tarafıma tevcih ettiği, 7/16400-
24547/58347 esas no'lu yazılı soru Önergesi, TBMM İç TüzUgü'nÜn 99. maddesi gereği Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi ÛÜLER 
Bakan 

EK 
- Önerge cevabı 
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TBMM B: 13 I . II .2006 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

{7/16400 ESAS NO'LU) 

SORULAR 

Antalya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Karam an'm geçtiğimiz 

günlerde yaptığı açıklamada Antalya Merkezde hizmet veren 62 LPG istasyonundan 30 

tanesinde lisansı olmadığı ve kaçak çalıştığı tespiti yapılmıştır. Bu durum kent için tehdit 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede; 

1. Antalya ilinde kaç tane LPG istasyonu faaliyet göstermektedir? 

2. Bunlardan kaçı 13 Haziran 2006 tarihi itibariyle lisans sahibi değildir? 

3. Usansı olmayan işletmeler için ne gibi yaptırımlar bulunmaktadır? 

4. Bu işletmelere karşı ne gibi tedbirler alınacaktır? 

CEVAPLAR 1. 2. 3. 4 

Antalya İlinde 27,09.2006 tarihi itibariyle E.P.D.K. tarafından 16'sı geçici lisans 
olmak üzere toplam 194 adet tüzel veya gerçek kişiye ait LPG Otogaz Bayilik lisansı 
verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda LPG otogaz bayilik lisans başvurusunda 
bulunanlar İle ilgili bilgiler mevcut olup bunların dışında başvuruda bulunmayan otogaz 
istasyonları ile ilgili bilgiler olmadığından, Antalya İlinde lisans sahibi olmayan LPG otogaz 
istasyonları ile ilgili bilgiler mevcut değildir. 

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununa dayanılarak İkincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında. hazırlanan 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazlan (LPG) Piyasasında Yapılacak Dejjeümter de ön Araştırma ve SorustunnaJarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hazırlanarak Resmi Gazetede 
yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. 

Bu çerçevede EPDK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 
protokoller imzalanmış olup, denetim çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan denetim 
çalışmaları neticesinde lisanssız çalıştığı belirlenen LPG otogaz bayilerine sözü edilen 
mevzuat hükümleri dâhilinde yaptırımlar yapılacaktır. 
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TBMM B: 13 1 . 11 . 2006 

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACVnın, Atagür Çayında enerji üretimi için yapılan 
ölçümlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı 
(7/16401) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayıu Hilmi GÜLER 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Anlalya İli sınırları dahilinde bulunan AlagUr Çayı'nda yeni enerji kaynakları 
bulunması kapsamında yapılan analizler de T farklı noktanın uygun olduğu değerlendirmesi 
yapılmıştır. Ancak bu değerlendirmenin nesnelliği konusunda yörede endişeler bulunmaktadır. 
Özellikle, yapılan ölçümlerin sıhhatli olmadığı iddiası ciddi biçimde tartışılmakladır. Bu 
çerçevede; 

1. AlagUr Çayında 7 noktanın enerji üretimi için uygun görülmesini ifade eden Ölçümler 
hangi tarihle kim tarafından yapılmıştır? 

2. Bu ölçümler evrensel ve nesnel ölçütlere göre yapılmış mıdır? 
3. 13u ölçümler yapılırken ilgili meslek odasının görüşleri dikkate alınmış mıdır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı -B.15.0.SOB.610- \ ^ M ^ 3 1 EKlM 2006 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 1 1, 1"3 2 

TÜRKıYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

It.OI :TBMMBaşk»nlıg]'rıın 14.0O.2006 tarih ve KANKAR.MD.A.01.O.GNS.O.10.O0.O2 -
24495 sayılı yazısı 

Anlalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'tun tarafıma tevcih ettiği. 7/16401-24672/ 
S860S esas no-lu yazılı soru önergesi, TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereği Bakanlığıma 
bağlı DSİ ve EİE1 Genci Müdürlüklerinden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak 
ekle gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/U^./Uv/— . 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EK : 
- Önerge cevabı 
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TBMM B: 13 1 . 1 1 . 2006 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN NAİL KAMACI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/16401ESASNO'LU) 

SORULAR: 

Antalya İli sınırları dâhilinde bulunan Aiagür Çayı'nda yeni enerji kaynakları 

bulunması kapsamında yapılan analizler de 7 farklı noktanın uygun olduğu 

değerlendirmesi yapılmıştır. Ancak bu değerlendirmenin nesnelliği konusunda yörede 

endişeler bulunmaktadır, özellikle, yapılan ölçümlerin sıhhatli olmadığı iddiası ciddi 

biçimde tartışılmaktadır. Bu çerçevede; 

1. Aiagür Çayında 7 noktanın enerji üretimi İçin uygun görülmesini ifade eden 

Ölçümler hangi tarihte kim tarafından yapılmıştır? 

2. Bu ölçümler evrensel ve nesnel ölçütlere göre yapılmış mıdır? 

3. Bu Ölçümler yapılırken İlgili meslek odasının görüşleri dikkate alınmış mıdır? 

CEVAPLAR 1, 2, 3 : 

önergede sehven Aiagür Çayı olarak yazıldığı anlaşılan Alakır çayı üzerinde; 

Alakır I, Alakır II, Kürce. Dereköy, Kozdere, Çayağzt ve Tocak HES projeleri 4628 sayılı 

Kanun kapsamında özel sektör tarafından inşa edilecektir. 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Alakır çayı üzerinde 01.10.1989 tarihinde 

işletmeye açılan 08-116 No.lu Alakır Çayı-Akdere Akım Gözlem istasyonu 16.10.1995 

tarihinde kapatılmış olup, AGf'nın bulunduğu yerde halen müteferrik debi ölçümlerine 

devam edilmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki nehirler üzerinde tesis edilen 

istasyonlarda yapılan hidrolojik ve meteorolojik ölçümler, uluslar arası standartlara 

uygun filpü tekriMerine pöre y3pıiı»a)ıtaâ>r. 

Ayrıca Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünce Alakır Barajı girişinde Yıllık 

Akım Gözlem İstasyonu (YAGİ) olarak yılda 2 kez Eylül ve Ekim aylarında ölçüm 

yapılmaktadır. 

Dolayısıyla bahse konu ölçümlerin, meslek odaları ile herhangi bir ilgisi 

bulunmamaktadır. 
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TBMM B: 13 1 .11 . 2006 

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACVmn, Antalya daki bir su kaynağının tahsisine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16402) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ B A S K A N L I Ğ I ' N A 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi G Ü L E R 

tararından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim, 
,..—JNail KAMACI 

CI-İP AmalyjuMilletvckili 

Antalya tlî sınırları dahilinde bulunan Başpınar Su Kaynağının bölgede bulunan hangi 
köyün sınırları içersine girdiği konusu Karacaören ve Akçaalan köyleri arasında uzun 
zamandır tartışmalı olup bu mesele yargıya da inlikal etmiştir. Ancak yöreden gelen 
şikayetlere göre henüz dava sonuçlanmadan su kaynağı Akçaalan köyüne verilmiş ve tahsis 
için ihaleye çıkılmıştır. Yargı kararlarına rağmen böyle bir ihalenin yapılmasında usulsüzlükler 
olabileceği endişesi yörede hakimdir. Du çerçevede: 

1. Başpınar Su Kaynağının hangi köye ait olduğu meselesi hakanlığa da gelmiş midir? 
2. Yargı kararına rağmen kaynağın Akçaalan köyüne verildiği iddiası doğru mudur? 
3. Eğer bu iddia doğru ise tahsis için ihale yapılmış mıdır? Bu ihale ile ilgili herhangi 

bir denetim sözkonusıı mudur? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Snaleji Geliştirme Başkanlığı 

Say. : B.15.0.SGB.610- l 'S'V? 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

1 3 ^ - 3 0 3 1 FKİM 2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın, 14.09.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Oi.O.GNS.0.10.00-02-
24495 sayılı yazısı, 

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACrnın tarafıma tevcih elliği, 7/16402 esas no.îu 
yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uneu maddesi gereğince, Devlet Su işleri Oenel 
Müdürlüğünden alınan yaı-ılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmekledir. 

Bilgilerinize arz ederim-

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
l-önerge Cevabı 
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T 8 M M B: 13 ı . „ . 2m 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAVIN NAİL KAMACI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/16402) 

Somlar 1,2.3: 

Antalya İ1İ sınırlan dahilînde bulunan Baspınar Su Kaynağının bölgede bulunan hangi 

köyün sınırlan içerisine girdiği konusu Karacaören ve Akçaalan köyleri arasında uzun zamandır 

tartışmalı olup bu mesele yargıya da intikal etmiştir. Ancak yöreden gelen şikayetlere göre henüz 

dava sonuçlanmadan su kaynağı Akçaalan köyüne verilmiş ve tahsis için ihaleye çıkılmıştır. Yargı 

kararlarına rağmen böyle bir ihalenin yapılmasında usulsüzlükler olabileceği endişesi yörede 

hakimdir. Bu çerçevede; 

-Baspınar Su Kaynağının hangi köye ait olduğu meselesi bakanlığa da gelmiş midir? 

-Yargı kararlarına rağmen kaynağın Akçaalan köyüne verildiği iddiası doğru mudur? 

-Eğer bu iddia doğru ise tahsis için ihale yapılmış mıdır? Bu ihale İle İlgili herhangi bir 

denetim sözkonusu mudur? 

Cevaplar 133: 

Antalya İli sınırlan içerisinde bulunan Baspınar su kaynağı ile İlgili olarak Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğünün mevcııl veya mutasavver herhangi bir projesi bulunmamakta olup, su 

kaynağının tahsisi konusunda İse söz konusu Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir işlem 

yapılmamıştır. Konuya ilişkin yetki Antalya Valiliği İl Özel idaresi'ne aittir. 
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TBMM B: 13 l . n . 2006 

19.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'm, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ a 
olan borcuna ve lisansına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi 
GÛLER'in cevabı (7/16404) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri 
uyannca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. M.Hilmİ Güler tarafından 
yazılı olarak yan Ulanması m dilerim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 
CHP Ankara Milletvekili 

BOTAŞ, EPDK'ya yolladığı 26 Haziran 2006 tarihli yazısında, Ankara 
Büyükşehir Belediyesine Bağlı EGO'nun büyüyen borç durumunu bildirmiş ve 
borcun yatırılmaması halinde lisansının iptalini istemiştir. 

EGO'nun BOTAŞ'a olan borcunun 903 milyon YTL'yi bulduğu, 
BOTAŞ yetkililerince açıklanmıştır. Buna karşın Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek söz konusu borcun 406 milyon YTL olduğunu ifade 
etmiştir. 

BOTAŞ dış borçlan için ödeme güçlüğü İçine girdiği ve EGO'dan 
alacağına yakın bîr miktarda bankalardan borçlanmaya gideceği; doğal gaza 
yüzde 6.8 oranında yapılan zammın büyük ölçüde EGO'nun borcundan 
kaynaklandığı belirtilmektedir. 

SORULAR: 

1- BOTAŞ'in Ankara Büyükşehir Belediyesinden alacağı ne 
kadardır. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
mutabakata varılmış mıdır? Devletin iki kurumu arasındaki tek 
kalemlik alışverişten farklı borç rakamlarının ifade edilmesinin 
gerekçesi nedir? Kesin rakam hangisidir? 

2- BOTAŞ'in açıkladığı gibi EGO'nun borcundan dolayı lisans iptali 
gündeme gelecek midir? İptali halinde Ankara ısınma konusunda 
sorun yaşayacak mıdır? Bakanlığınızca bu konuda Önlemler 
alınacak mıdır? 
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TBMM B:13 1.11.2006 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI.IOt . 

Strateji Ge)i»lirme Başkanlığı "î-1*" ''ÇKlfJI 9lVK 

SAYİ : B.I5.0.SGB."olö" i T f c Y 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

1 3 9 5 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLE"! MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : a) I B.M.M.Baskanlıgrnın 14.09.2006 iarilı ve KAN.KAR.MD. nün 
A.OI.O.GNS.0.10.00.02 - 24495 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Pıof.Dr Mehmel TOMANBAY'ın tarafıma tevcih eniği, 7/16404 
esas no'lu Yazılı soru önergesi. T-B.M.M. iç Ttizügü'nUn 99. maddesi gereği cevaplandırılarak eMe 
gönderilmekledir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜl.bK 
Bakan 

EKLER: 
Oncr^e cevabı 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. MEHMET TOMANBAY'IN 
7 / 1 6 4 0 4 E S A S NO'LU SÖZLÜ S O R U ÖNERGESİ VE CEVABI 

S o r u l a r 1-2 : 

1- BOTAŞ'ııı Ankara Büyükschir Belediyesinden alacağı ne kadardır? Bu konuda 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile mutabakata varılmış mıdır? Devletin iki kurumu 
arasındaki tek kalemlik alış verişten farklı borç rakamlarının İfade edilmesinin 
gerekçesi nedir? Kesin rakam hangisidir? 

2- BOTAŞ'ın anıkladığı gibi EGO'nun boreundan dolayı lisans iptali gündeme 
gelecek midir? İplali halinde Ankara ısınma konusunda sorun yaşayacak mıdır? 
Bakanlığınızca bu konuda ünlemler alınacak mıdır? 

C c v a p ^ r 1-2 : 

1- F.OO ile BOT AŞ Genel Müdürlüğü arasında dinamik yapıda süreklilik ar* eden bir 
borç alacak ilişkisi bulunduğundan borç tutarı sürekli değişiklik arz etmekle 
birlikte EGO'nun BOTAŞ Genel Müdürlüğüne 1996 - 2006 yılları arasında 
muhtelif aylardan satılan doğal gaza ilişkin toplam 498.004.758,88 YTI. ana para 
borcu bulunmaktadır. EGO' nun BOTAŞ'a olan gecikme zammı borcu ise 
385.596.811,96 YTL olup, toplam borç 883.601.570.84 YTL dir. 
EGO ile 2000. 2002 ve 2003 yıllarında 3 kez erteleme mutabakad imzalanmış 
ancak EGO bu mutabakatların gereğini yerine getirmeyerek yeni borçlanmaya 
devam etmektedir 

2- Söz konusu borcun tahsiline ilişkin görüşmeler devam etmekte olup; Ankara'nın 
herhangi bir sıkıntı yaşaması da söz konusu değildir. 
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TBMM B:13 1 . U . 2 M 6 

20.- Buna Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, bor madenlerinin işlenmesine ilişkin sofusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan, Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16405) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi 
GÜLER tarafından yazılı alarak cevaplandırıl masını arz ederim. I 

Ü 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Ülkemiz bir çok maden açısından zengin bir kapasiteye sahiptir. Bununla 
birlikte bu zenginliklerimizin yeryüzüne çıkartılması ve kullanılmasında çeşitli sorunlar 
yaşanmaktadır. Gerek teknoloji eksikliği, gerekse yeterli araştırmaların yapılamaması 
eldeki kaynakların etkin kullanımını zorlaştırmaktadır. 

1. Ülkemizde nerelerde bor madeni çıkarılmaktadır? 
2. Çıkartılan bor madeninin ülkemizde işlenen bölümü ne kadardır? 
3. Son beş yıllık dönem içerisinde; Bor madeni ham olarak, hangi ülkelere ve ne 

kadar ihraç edilmiştir? 
4. Aynı dönem İçerisinde hangi ülkelerden ne kadar işlenmiş Bor İthalatı 

yapılmıştır? 
5. İthal edilen Bor İçin ödenen para mlktarlan ne kadardır? 
6. Bor madeninin ülkemizde İşlenmesine yönelik olarak planlanmış çalışmalarınız 

mevcut mudur? 

T.C. 
ENERJİ V E TABÎf K A Y N A K L A R BAKANLİĞİ 

Straleİİ Gel ist İrme Başkanlığı 
8^1 EKİM 200B 

Sayı ;B.L5.0 .SGB.610- A ^ ^ l 
Konu : Yazılı Sora önerges i 

1 3 9 5 8 

TÜRKtYF. BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : T.B.M.M. Başkanl ığ ın ın 14/09/2006 larih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-24495 sayılı yakısı. 

Bursa Millelvekili Sayın Kemal DEMtREL' i t ı larafıma tevcih eniği . 7/16405-24833 
esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. tç TilzügU'nün 99 uncu maddesi gereği, Maden 
Tetkik ve Arama Genel MUdürldgil ve Eli Maden işletmeleri OencJ Müdürlüğü'nden alınan 
y&rsit bilgiler •Jüğmt/usacfJs ^-etaplsmlınlürsk e * w gönderilmekledir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/w./w-Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EK: 
1- önü rge Cevabı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DE MİR EL'İN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/16405-24883) 

Sorul: 
Ülkemizde nerelerde bor madeni çıkarılmaktadır? 

Cevap 1; 

Ülkemizde hukuku Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olan ve 

günümüzde bilinen dört adet bor yatağı vardır. 

Bunlar; Emet-Kütahya, Bigadiç-Balıkesir, Kırka-Eskİşehir ve Kestelek 

Mustafakemalpaşa-Bursa bor madeni yataklarıdır. 

Ayrıca, henüz işletilmemekle birlikte Balıkesir-Susurluk Sultan Çayın 

mevkiinde ve günümüzde işletilmeyen bir yatak bulunmaktadır. 

SORU 2 ve 3: 

Çıkartılan bor madeninin ülkemizde İşlenen bölümü ne kadardır? 

Son beş yıllık dönem içerisinde; bor madeni ham olarak, hangi ülkelere ve 

ne kadar ihraç edilmiştir? 

CEVAP 2 ve 3: 

Çıkarılan bor madeninin tamamı konsantre, öğütülmüş veya rafine ürün 

şeklinde İşlenmektedir. 

Bor madenleri ancak çeşitli aşamalarda İşlendikten sonra (konsantre, 

öğütülmüş veya rafine ürün şeklinde) yurt dışına satılmaktadır. Son beş yıllık bor 

satış verileri, aşağıda Tablo Vde sunulmaktadır. Ülkemizde Eti Maden İşletmeleri 

tarafından konsantre, öğütülmüş ve rafine olarak üretilen bor ürünlerinin %90'ı 

ihraç edilmekte olup %10'u yurt içinde satılmaktadır. İç piyasaya verilen bor 

ürünleri; seramik, cam, kimya ve deterjan sektöründe tüketilmektedir. 
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Tablo 1. Son beş yıllık bor satış verileri (Eli Maden İşletmeleri Gen. Müd.j. 

Eti Maden (eletmeleri GM Bor Satışları (Miktar Ton) 

Ürünler / Yıllar 

Konsanda Bor 

Öğütülmüş Kolemarılt 

Rafine Bor 

Toplam Bor 

1001 

504.219 

28.008 

391.552 

923.779 

2002 

371.871 

44,865 

396.028 

812.764 

2003 

380.840 

63.955 

442.407 

887.202 

2004 

322.733 

93.316 

618.369 

1.034.418 

2005 

342.527 

148.210 

703.907 

1.194.644 

2006 Prog 

330.700 

180.000 

774.834 

1.2B5 534 

Eti Maden İşletmeleri GM Bor Satışları {Tutar: ABD S) 

Urünlar/Yıllar 

Konsantre Bor 

Öğütülmüş Kolemarılt 

Rafine Bor 

Toplam Bor 

2001 

93.504.828 

10.555.825 

(20.046.3Z1 

224.106.974 

2002 

67.691.213 

16.782.98a 

116.684.537 

201.158.737 

2003 

72.700.040 

23.959.901 

131.784.815 

228.444.756 

2004 

60.102.128 

32.577.695 

181.856.580 

274.536.404 

2005 

61.323.376 

50.389 310 

210.167.001 

321.879.687 

2006 Prog 

59.707.000 

61.200 000 

228.919.000 

349.826.000 

SORU 4: 

Aynı dönem içerisinde hangi ülkelerden ne kadar istenmiş bor ithalatı 

yapılmıştır? 

CEVAP 4: 

Ülkemizin bor ithalatı oldukça düşük miktarda olup ithal edilen ürünler de 

genel olarak bor ihtiva eden kimyasallardır. İthalat miktarları ile ilgili olarak Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllar itibariyle Türkiye bor ürünleri/özel 

bor kimyasalları ithaial miktar ve değerleri, Tablo 2'de sunulmaktadır, 1999 yılında 

20,532,475 ton olan ithalat, 2003 yılında 7.381,1 tona düşmüştür. 
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T a b l o 2. Yıllar İtibariyle Türkiye Bor Ürünleri/Özel Bor kimyasalları ithalat miktar ve değerleri (TÜlK., 2004). 
G T I P N O 
Ü r ü n Adı 

28O4501O0000 Sor 
25-810000012 KERN1I 
(RAZOR1TI 
2 5 J 8 9 o o o o o ı ı K O L E M A N H 
252890O0O0I1 BORAHIÎ 
28 100010OO0O Dibor Triokf» 
53KIOOOOOI9 Digcr Tabii 

Sodyum Uoraılar Vb. 
Kon&anır-elerl: rjjftcr 
2S289OO0TO19 Diğer Tab. i 
Borarlnr v b Kor-saRTrercrl 
281000901000 M d a b o n k 
Asil 
281OO09O90M i m o Uonk 
A.ı?r (Borik A.«il> 
28 1000909019 Uigır Borik 
Asille» 
281000909029 I*"* n t * . .Ur * 
2R I29OOO0011 Bor Triflorüf. 
2826909O]000I1OMSyum 
Flur borat V e potasyumun 
Dıfcer Komulcks Flor Tutlstı 
2S 269090 21100 AMONYUM 
FLORBORAT VE 
AMONVUMI IN DIÛER 
KOMPLEKS f LOR 
TUZLARI 
28JM9O909012 Sodyum 
Flochoral V*ı sodyumun Oig151 

Kompleks Flor Tuzlan 
2S4019100000 Dıger 
Oısodyum TeCAborot 
peruahldraı 
28411199OOO0O Dieodyum 
Tcıraboraı 'Raf ine Boraks) 
2f i -1020100000Sod«ım 

199» 
M i k t - r 
<kp> 

1 

100 
s o u 
6 7 
6 0 0 

2 9 8 

21945 

8064 

I79B40 
1 1 

I3JO 

1 

28531 

3 1 

2I5Û 

1 1 1 

D«İ«r<J) 

4 3 

3 8 a 
roda 
2 0 8 

6147 

1 1 0 

23S70 

S 827 

554870 
5 7 

21 19 

12 

779S3 

5 4 7 

10109 

2581 

3000 
M i k ı a r 
(ks> 

2 
1S7O500 

11.970 

4.582 

4.933 
3 6 1 

13 108 

1 

27.7*1 

3 9 

6 3 0 

4.329 

Ott«f<S> 

V3 
136933 

10 790 

8.750 

2.503 
i .153 
19.017 

I S 

73.501 

174 

S 487 

7.80? 

1001 
M i k ı a r 
rk«ı 

t.31» 

\oa 
7 

1 

18 ISI 

1.126 

2 İ 8 
3 

2.620 

1 

19.901 

2 1 9 

8 ' 8 

IÛ7 

Dcfer(X> 

S 4 7 

131 
2 3 

l a 

17.783 

8 3 9 

I 5 B 
3 0 6 

5.O0O 

3 0 

S4.075 

8 8 7 

S I 12 

2 7 8 

looı 
M i k ı a r 
Ikırl 

3 0 0 

3 ) 0 

2.050 

2 6 4 

S.B09 

I O S 

3 0 0 

S.940 

52.547 

5.2(10 

2.268 

Z I 5 

Deg. r (S> 

5 0 9 

$.01 t 

2 8 . 7 4 3 

8 6 2 

23.168 

3 2 5 

1 8 4 

17.95r. 

146.989 

2-083 

8.21 1 

7 0 8 

2003 
M i k t a r 
' k» l 

3.SS4 

130 

12 

3.029 

1.418 

ı o 
1 

151 

SS.OI3 

3.000 

2.824 

3 9 0 

ı s ı 
19.5 /4 

3 3 1 

1*8 

17.541 

5 .249 

141) 
8 1 6 
9 7 6 

182 623 

9 4 9 

9.356 

1.943 

BormUr <Anhidrıi.J.._ 
I2B4020* İ |000 An 
B D raflar 
J W 4 O 2 O M ; j W 0 Difccr Hnn . t t . JE . 

2ft403<KK>2l"XJ AMÛNVt lM 

2 B S 0 0 O 2 O O 0 0 0 HıJr t l ı - V * 
-L rl*ar_ 

_2^3.<ly02OO0O0J*?£^î!*ÎL_ 

İ 6 ^ 3 ~ 

20.S32-47S 

IOOİ2.7I3 

T 8 7 5 . 3 5 0 

asa art 

6CİZ4 
I3.41ÎS.325 

Ifl 772 442 

SL74lS.=*55 

10.0S3.07& 

| a i> -S7S-6?5 

J I 2 

1 4 4 . I O J " 

1 2 J t U . # J « 

' 2 Ö 0 3 V ı l ı b i l g i l e r i ^ « i c i ^ ^ 

I O . # 9 9 . 2 # 3 
a.632 

7,1>JH-2W | T-3H1-100 

http://Hnn.tt.JE


SORU 5: 

İthal edilen bor için ödenen para miktarları ne kadardır? 

CEVAP 5: 

İthal edilen ve genel olarak bor ihtiva eden kimyasalların parasal değeri 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 1999 yılında 15.076.901 $ İken, 2003 

yılında 6.709.412 $ olmuştur. 

SORU 6: 
Bor madeninin ülkemizde işlenmesine yönelik olarak planlanmış olan 

çalışmalarınız mevcut mudur? 

CEVAP 6: 

Ülkemizde bor madenleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

tarafından çıkarılmakta, işlenmekte ve satılmakta olup piyasa verileri 

doğrultusunda konsantratör, öğütücü ve rafineri kapasitelerinin artırılması için 

gerekli ilave ve yeni yatırımlar yapılmaktadır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü gerek üniversiteler gerekse 

TÜBİTAK ve BOREN gibi diğer kurum ve kuruluşlarla bor konusunda işbirliği 

içerisindedir, özel bor kimyasalları üretilmesi alanındaki özel sektör önerileri de 

olup, özel sektör özel bor kimyasalları ve içinde bor bulunan ileri teknoloji ürünleri 

üretmeleri konusunda sürekli olarak yatırım yapmaya davet edilmektedir. 
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21.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Iltsu Barajının yapımı ve Hasankeyf in 
kurıanlmasma ilişkin sonısu ve Enerji ve rabıt Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı 
(7/16406) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Enerji v e Tabiî Kaynak la r .Bakan ı Sayın 

Mehmet Hi lmi G Ü L E R tarafından yazılı o larak cevaplandır ı lmasını 
arz ederim. 14 / 08 / 2006 \ __ 

Ilısu Barajı yapıldığı takdirde, 1 1 milyar m î su toplayacak, y/ lda 
3 milyar 833 mi lyon K w / h enerji üreterek ekonomimize , 300 milyon 
dolar katkı sağlayacağı gibi; bölgenin çehresini değişt i recek, bölgeler-
arası gel işmişt ik farkını k ısmen de olsa ortadan kaldıracak; verimliliği 
artıracak v e is t ihdam yaratacağını biliyor ve bu projeyi destekl iyorum. 

Ancak, 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf sular al t ında kalarak, 
Sosyo-KültUrel değerler y o k olabileceği göz ardı edi lmemelidir . 

Türk iye çağ ın değerini anlayarak, yaka l amak v e kul lanmak 
zorundadır . 

Teknoloj in in en son imkanlarından yarar landığımız bu çağda 
H a s a n k e y f in kurtar ı lması mümkündür . Şöyle kî; 
1- Ilısu barajının kodu 510 mt 'den , 479 m t ' y e düşüş yapılırsa, 
Hasankeyf t a m a m e n kurtulacaktır. Ancak yı lda sağlanacak enerji 
miktarı 3 mi lyar 833 milyon kw/h ten, 3 milyar 2O0 milyon kw/h ' a 
düşmüş olacaktır . Parasal olarak yılda, 30u mi lyon yer ine 260 mi lyon 
dolar getir sağlanacaktır . 40 Milyon dolarlık aç ığının da, turizm v e 
sular al t ında ka lacak 35 köyün verimli tarım arazi ler inden elde 
edi lecek gelir ler le telafisi mümkündür . 

Pro jede revizyon yapılarak, hem ll ısu barajını bö lgeye 
kazandırmak, hem d e h a s a n k e y f i kurtarmak gibi , çal ışmalarınız 
var mı ? B u projenin yapımına başlayacak mısınız ? 

2 - Teknoloj iye aykırı o lan ve özgün mimarisinin yapıs ı bakımından 
yer inden taşınması mümkün olmayan, Zeynel bey türbesi . B ü y ü k 
cami , ulu cami v e koç camiler ine ait minarelerin Hasankey f y u k a n 
şehi r ' e taşınarak "Arkeoloj ik park ve açık hava müzes i "nde hayal 
bu lmas ı projesi ve bunun için tahsis edilen 25 milyon E U R O yer ine . 
Tur izmden v e 35 köyün verimli tarım arazilerinden ayrıca kamulaş 
t ı rma için harcanacak paranın mukayesesi yapılmış mıdır? 

Yapı lmışsa , H a s a n k e y f i sular altında bırakan projemi ? Yoksa , 
31 mt düşü yaparak Hasankeyfi kurtaran proje mi daha k â r i d i r ? B u 
husus ta K a m u o y u n u bilgilendirecek misiniz ? 
3 - Sîzce, 1958 yıl ında Teknolojik koşullarda yap ı lan Ilısu 
projesinde ısrar ederek, 12 bin yıllık tarih ve insanlık kül türünün yok 
o lmas ına neden olan, yıllık 40 Mi lyon dolarlık Enerji geliri midir ? 
4 - 5 Ağus tos 200Ğ tarihli Ilısu Barajı temel atma töreninde . Harç ve 
Demir yoktu , İş makinalar ı yoktu ? ama havaya konfeti ler ve balonlar 
uç lu? Sizce, bir fiil hafriyatlara, betonlara ve demir döşenmesine ne 
zaman başlanacakt ı r? Dargeçi t -Midyat karayolu yap ımına ve Ilısu 
barajı şant iyesine enerji ne zaman verilecektir? Şantiyeler ne zsanan 
kurulacak t ır? 
5 - Birkaç kez " H a s a n k e y f ! sular altında b ı rakmayacağız" sözünü 
veren Sayın Başbakan, sözünü yerine getirerek, hem Ilısu barajını 
y a p a c a k hem de , H a s a n k e y f i kurtaracak Ilısu barajı revize projesini 
yapacak mısınız? Bugünkü teknoloji ile Hasankeyf sular al t ında 
kalmaktan kurtarılanı az mı? Eski proje üzerindeki ısrarınız nedeni 
nedi r? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.610-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

_ „ , 3 1 EKİM 2006 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'mn, 14.09.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OI.0.GNS.0.IO.O0.02-
24495 sayılı yazısı. 

Mardin Milletvekili Sayın Muharrem DOĞAN'uı tarafıma tevcih ettiği, 7/16406 esas 
no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hİİmi GÜLER 
Bakan 

EKLER: 
1-Önerge Cevabı 
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MARDİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM DOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/16406) 

Sorular 1.2-3.4.5: 
llısu Barajı yapıldığı takdirde, 11 milyar m3 su toplayacak, yılda 3 milyar 833 milyon 

Kvv/h enerji üreterek ekonomimize, 300 milyon dolar katkı sağlayacağı gibi; bölgenin çehresini 

değiştirecek, bölgeler- arası gelişmişlik farkını kısmen de olsa ortadan kaldıracak; verimliliği 

artıracak ve istihdam yaratacağını biliyor ve bu projeyi destekliyorum. 

Ancak, 12 bin yıllık antik kent Hasankeyf sular altında kalarak, Sosyo-Kültürel değerler 

yok olabileceği göz ardı edilmemelidir. 

Türkiye cağın değerini anlayarak, yakalamak ve kullanmak zorundadır. 

Teknolojinin en son irakanlanndan yararlandığımız bu çağda Hasankcyfın kurtarılması 

mümkündür. Şöyle ki; 

-llısu Barajının kodu 510 mt'den, 479 mt'ye düşüş yapılırsa, Hasankeyf tamamen 

kurtulacaktır. Ancak yılda sağlanacak enerji miktarı 3 milyar 833 milyon kw/h ten, 3 milyar 

200 milyon kw/h 'a düşmüş olacaktır. Parasal olarak yılda, 300 milyon yerine 260*milyon dolar 

gelir sağlanacaktır. 40 Milyon dolarlık açığının da, turizm ve sular altında kalacak 35 köyün 

verimli tarım arazilerinden elde edilecek gelirlerle telafisi mümkündür. 

Projede revizyon yapılarak, hem llısu Barajını bölgeye kazandırmak, hem de Hasankeyfı 

kurtarmak gibi, çalışmalarınız var mı? Bu projenin yapımına başlayacak mısınız? 

-Teknolojiye aykın olan ve özgün mimarisinin yapısı bakımından yerinden taşınması 

mümkün olmayan, Zeynel bey türbesi, Büyük cami, ulu cami ve koç camilerine ait minarelerin 

Hasankeyf yutan şehir'e taşınarak "Arkeolojik park ve açık hava müzesi"nde hayat bulması 

projesi ve bunun için tahsis edilen 25 milyon EURO yerine, Turizmden ve 35 köyün verimli 

tarım arazilerinden aynca kamulaştırma İçin harcanacak paranın mukayesesi yapılmış mıdır? 

Yapılmışsa, Hasankeyf İ sular altında bırakan projemi? Yoksa, 31 mt düşü yaparak Hasankeyfı 

kurtaran proje mi daha karlıdır? Bu hususta Kamuoyunu bilgilendirecek misiniz? 

•Sizce, 1958 yılında Teknolojik koşullarda yapılan llısu Projesinde ısrar ederek, 12 bin 

yıllık tarih ve insanlık kültürünün yok olmasına neden olan, yıllık 40 Milyon dolarlık Enerji 

geliri midir? 
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-5 Ağustos 2006 tarihli llısu Barajı temel atma töreninde, harç ve demir yoktu, iş 

makinaları yoktu? ama havaya konfetiler ve balonlar uçtu? Sizce, bir fiil hafriyatlara, betonlara 

ve demir döşenmesine ne zaman başlanacaktır? Dargeçit-Midyat karayolu yapımına ve llısu 

Barajı şantiyesine enerji ne zaman verilecektir? Şantiyeler ne zaman kurulacak tır? 

-Birkaç kez "Hasankeyf İ sular altında bırakmayacağız" sözünü veren Sayın Başbakan, 

sözünü yerine getirerek, hem llısu Barajını yapacak hem de, Hasankeyf i kurtaracak llısu Barajı 

revize projesini yapacak mısınız? Bugünkü teknoloji ile Hasankeyf sular altında kalmaktan 

kurtanlamaz mı? Eski proje üzerindeki ısrarınız nedeni nedir? 

Cevaplar! ,2.3,4,5: 

llısu Barajı mevcut haliyle 525 m (Barajın Maksimum su seviyesi 526,82) işletme 

seviyesinde baraj rezervuar hacmi 10.25x10* m5'dür. Hasankeyfı tamamen sular allında 

kalmaktan kurtaracağı ifade edilen 479 kolundaki baraj işletme seviyesinde ( Bu kotun aynı 

zamanda baraj maksimum su kotu olarak kabul edilmiş) ise rezervuar hacmi 2,50x!0' mJ 

olacaktır. Bu durumda üretilen enerji 3,S milyar kifovvat saatten, 887 milyon ki!owatsaate 

düşmektedir. Yaklaşık üretilebilecek enerjinin % 77'si kaybedilmektedir. Yıllık fayda 300 

milyon dolardan 99 milyon dolara düşecektir. Yani önergedeki gibi bir düzenleme ile yıllık 

kayıp 40 milyon dolar değil, 201 milyon dolar olacaktır. 

llısu Barajımn, Hasankeyfı tamamen su altında kalmaktan kurtarması için 463 kotunda 

yapılması gerekmektedir. Yapılacak barajın işletme seviyesi 463 (Bu kotun aynı zamanda baraj 

maksimum su kotu olarak kabul edilmiş) olması durumunda ise rezervuar hacmi 1,1x10* mJ 

olacaktır. Yeni durumda nehir santraline dönüşmüş olan barajın, 610 hacim kotu planlama 

raporu verilerine göre 460 kotu olacaktır. 463 korundaki baraj proje verilerini sağlamamakla 

birlikte bir fikir vermesi için değerlendirildiğinde üretebileceği yıllık enerji ise düz bir 

yaklaşımla 703 milyon kilowatsaat olacaktır. Bu durumda üretilebilecek enerji 3,8 milyar 

kilowai saatten 703 miiyon kilowatsaate düşmektedir. Yaklaşık üretilebilecek enerjinin % 82'si 

kaybedilmektedir. Yıllık fayda 300 miiyon dolardan 54 milyon dolara düşecektir. Yıllık toplam 

kayıp ise 246 milyon dolar olacaktır. 

Dicle nehrinin hidroelektrik potansiyelini değerlendirme araştırmalarına 1954 yılında 

başlanmıştır. Kuzeyde Rezuk köyü İle Güneyde Bafı köyü arasındaki nehrin 35 Km lik bir 

bölümünde 10 adet baraj yeri etüd edilmiştir. Bu baraj yerlerinin 9 tanesi, dar vadi ve 

boğazlardır ve bu baraj yerlerinde jips anhidrit ihtiva eden temel şartlan nedeniyle eriyen zemin 
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yapısından dolayı karstik kısımlarda enjeksiyonla çözüm üreti lebilmesine rağmen eriyen zemin 
özell is inde olan kısımlarda bir rezervuar oluşturmak mümkün görülmemektedir , Uısu Barajının 
Jcret uzunluğu, etüd edi len 10 baraj içinde en uzunu olmasına rağmen temel sanıları daha iyi 
bulunmuştur ve İnşaal malzemeleri baraj yerine daha yakında bulunmakladır . Böylece Uısu 
Baraj yerinin en uygun yer olduğu sonucuna varılmıştır. 

Baraj rezervuar kol lan , hacimleri ve cneıji üretimi; bir seri malemai ik fomiülasyona bağlı 
işleimc çalışması sonucunda elde edilmekledir. Bununla birlikle. Barajın min imum işletme kotu 
baraja 50 yıllık ömründe h a v a s ı n d a n gelebilecek rusubal hacmine göre belirlenmektedir. 
Önergede önerilen işletme koçunun gerekli olan min imum işletme kotunun da <4#5) oldukça 
allında olduğu görülmektedir . Bu önerinin uygulanması durumunda barajın aktif hacmi 
düşeceğinden sistem kanal santralına dönüşecek, kapasite fazlası su*ar depo kınamayacağından 
enerjisi a l ınmadan duvaklanacak tır. Yan i ge l i r üeü ö n e r i p r o j e n i n t e k n i k ve ekonomik 
yap ı lab i l i r l iğ in i i m k a n s ı z k ı l m a k t a d ı r . 

Baraj inşaatları, bina inşaatlarından farklı olarak, öncelikle kazı işleri ile başlar. Hu 
nedenle temci atma töreninde harç görünmesi yerine sembolik olarak konfetiler ve balonlar 
bulunur. 45 Milyon m 3 dolgu hacmi bulunan Uısu Barajı ve H E S ' i inşaatında da temel alma 
töreni bu çerçevede gerçekleşmiştir . 

5 Ağustos 2006 teme) atma tarihinden sonra, 24 Ağustos 2006 tarihinde arazi topoğraflk 
Ölçüm İşleri, ana pol igon ve nirengilerin tesisi île inşaat alanı kamulaşt ırma çalışmaları 
başlat il m iş. lir. Bu kapsam işler içerisinde Midyat-Oargeçit-l l ısu yol lan arazi ölçüm isleri 
bitirilmiş/lir- T ü m bu çal ışmaların yapılmasını takiben. Aralık 2O06 ayı sonunda İnşaat aJanı 
Kamulaştırmaları tamamlanacak ve işin başlanmasını tem inen. Kas ım ve Aralık 2006 aylarında 
Devlei Su İsteri Genci Müdür lüğü ve Müteahhit Şantiye tesisleri kurularak, şantiye elektrik, su, 
haber leşme sistemi tesis edilecek ve Dargeçil-Ilısu yolu ile mansap köprüsünün yapımına 
başlanacaktır. Barajın mansaba çekilmesi İse mansaptaki Cizre Projesini o lumsuz etkileyeceği 
gibi Uısu Projesine d e bir kalkışı olmayacaktır. 

Bununla birl ikte. U c u Baraj gölü allında kalacak olun bütün kültürel varlıklar ve yerleri, 
resmi makamlar tarafından onaylanmış olan "Yeniden Yerleşim Eylem Planı" çerçevesinde 
belirlenmiştir. Bütün bu kültürel varlıklar İnşaat süresince kazılarla çıkarıl ıp korunacaktır- Yanlış 
imar ve yapılaşma neliçeninde Hasankeyf yok olmak Ürere iken, henü?. baraj inşaatına 
başlamadan, alanında uzman heyetler ile tarihi koruma çalışmaları başlalı lm ıştır. 

Bir başka deyişle; Uısu Barajı Projesi, HasankeyTtcki tarihi eserlerin kurtarılmasına da 
vesile olacaktır. Tarihi köprü yıkılmak üzere olup geriye sadece ayak lan kalmıştır. Zeynel Bey 
Türbesi de çökme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakladır, Türkiye ve dünyada bu hususta 
uzmanlaşmış bir ekip yönetiminde bu eserler Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alam'na taşınacak 
ve yerleştirilecektir. Uısu Projesi 'nin maksimum su kotundan etki lenmeyen Hasankeyf Yukarı 
Şehir Alanı 'nda yer alan kültürel varlıklar, bu bölgenin gel işli ritme siyle birlikte bir. "Arkeolojik 
Park ve Açık Hava M ü z e s i n d e yeniden hayal bulmaya devam edecektir. 

HasankeyFin */* B0* inden fazlasının Uısu Uarajı sulan all ında kalmayacak ve hu 
çerçevede Yukarı ŞchirMe bulunan onlarca mezar, türbe, höyük, eski kalıntılar ve 
4 200 mağara evi barajdan etkilenmeyecektir. Kültürel mirasın korunması , kurtarılmağı ve 
gelecek nesillere aktarı lması her zaman çok önemli olmuştur, Enerji İçin tarihten vazgeçildiği 
Şeklindeki yanlış kanı gerçeği yansıtmamaktadır. Burada enerji ile tarih arasında bir tercih 
yapılmamaktadır . Tarihi eserler korunarak baraj yapılacaktır. 

Dış kredi ile inşa edilecek olan baraj için temin edilen kredinin 25 milyon CTuk bölümü 
'"Hasankeyf Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Korunması ve Kurtarılması Projesi" için 
kullanılacaktır. 
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22.- Bursa Milleıvekili Kemal DEMIREL 'in, belediyelerin elektrik borcuna ve yapılacak ek 
zamma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı 
(7/16407) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEM İR EL 
Bursa Milletvekili 

Basına yansıyan haberlerde; Bakanlığınız tarafından yeni hazırlanmakta olan 
bir yasa teklifi İle, Konutlarda kullanılan elektriğe 2 YTL, sanayide kullanılan^elektriğe 
de 5 VTL tutarında ek zam yapılması planlandığı görülmektedir. . •, -

Ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığı ülkemizde bu tür İlave zamlar 
halkımızın daha da zorlanmasına neden olmaktadır. Üstelik belediyelerin ödemesi 
gereken tutarların, bazı belediyeler Ödeyemiyor diye halkın omuzlarına ikinci bir yük 
olarak İlave edilmesi de hiç hoş karşı lan ma m aktadır. Vergilerini zamanında ödeyen 
halkımızın da şikayetleri doğrultusunda; bazı belediyelerin çevreyi güzelleştlriyoruz adı 
altında yaptıkları plansız ve hesapsız harcama lan üstlenmek zorunda kaldıkları 
gö rü I m ekted I r. 

1. Bakanlığınıza borcu bulunan belediyeler hangileridir? 6u belediyelerin borç 
miktarları ne kadardır? 

2. Belediyelerin borçlarını ödemelerini sağlamak amacıyla bu güne kadar ne gibi 
yaptırımlarınız olmuştur? 

3. Belediyelerin ödemedikleri borç bedellerini halkın tükettiği elektriğe İlave etme 
İle belediyelerin eskiye ait borçlarını nasıl kapatmayı planlıyorsunuz? 

4 . "Sabit aydınlatma ücreti" adı altında tüketicilerden ek bir para alınmasının 
yasal dayanakları nelerdir? 

5. Bazı belediyelerin gereksiz çevre aydınlatmaları İle kabaran elektrik borçlarını 
aza indirmek İçin planlanmış çalışmalarınız mevcut mudur? 

6. Elektrik bedellerini düzenli olarak ödeyen belediyeler ve buralarda yaşayan 
halkın, yapılacak yeni düzenleme İle durumları ne olacaktır? 

7. Elektrik faturalarına ilave zam İle mağdur olacak halkımızın mağduriyetinin 
giderilmesi yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz? 

T.C. 
E N E R J İ V E T A B U K A V N A K L A K B A K A N L l f i l 

S t r a t e j i Cc l i g l i rme Başkan l ığ ı 

s r: EK/M 200 
| < ı , l -

SAVI ; B . I 5 . 0 . S O B . 6 1 0 - \ ' "" 
KONU : Yazılı Soru öne rges i 1 3 9 5 1 

T O K K l Y H B f y C l K M I J . l . l : T M E C J J s y B A p K L A N i . l G l N / \ 

ilgi ı T .B.M. M. Başkanlığı" mn 14.O9.20O6 tarih ve KAN. K A R . M D . A. O l . 0 . O N S . 0. 
10. OO. 02-2449S sayılı yazısı . 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DBMlREL ' i ı . tarafıma tevcih ettiği, 7/16407 esas 
no ' lu yazılı soru önergesi T.B.M..M. İç TUzagU'nil» 99. maddesi gereğince, T E D A Ş Genel 
Müdür lüğünden al ınan yazıtı bilgiler doğrul tusunda cevaplandırüanık ekte gönderi lmekledir . 

Bilgilerinize a r z ederini. 

/L*/ı^_--EKI-ER 1 D r Mehmet Hilmi G Ü L E R 
1 Önerge cevabı Bakan 
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B U R S A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y İ N K E M A L D E M İ R E L ' İ N 
Y A 2 J L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

(7/16407) 

S o r u 1: Bakanl ığınıza borcu bulunan belediyeler hangileridir? Bu belediyelerin borç miktarları 
n e kadardır? 

Cevar» I : T E D A Ş Gene l Müdür lüğünün 2 0 0 6 haziran sonu itibarîyle Belediyelerden alacakları 
iç tüke t im miktarı ana pa ra olarak 657.550 bin Y T L v t i genel aydınla tma 1.342.037 bin Y T L dır. 
Belediyeler in enerji borçlarının lakı bini T E D A Ş Genel MUdurltffiÜne ba£l i Şirket MüdürlDlükJeri 
ve ti Müdürlükler i yapmaktadır . 

S o r u 2- Belediyeler in borçlarını ödemelerini sağlamak amacıyla bu güne kadar ne gibi 
yapt ı r ımlar ınız o lmuş tu r? 

C e v a n 2 : 12.01.2005 tarih ve 25698 sayılı Resmi Gazele yayımlanan 433 seri no' tu tahsilat 
Genel Tebl iği ile Belediyeler in bir ikmiş borçlarının d iğer Kamu Kurum ve Kuruluş lara olan 
borç lan ile Takas , M a h s u p v e kesinti yolu ile tasfiyesi imkanı sağlanmışt ır . Bu doğrul tuda gerekli 
i j lemler TEL>AŞ Genel Müdür lüğünce yürütülmektedir . 

S o r u 3 : Belediyeler in ödemed ik l e r i borç bedellerini halkın Tükettiği elektr iğe İlave e tme ile 
belediyelerin eskiye ait borçlarım nasıl kapatmayı planl ıyorsunuz? 

C e v a p 3 : Yürürlükteki mevzua t gereği Belediyelerin borcu başka abonelere ilave edi lemez. 

S o r u 4ı "Sabit aydın la tma ücreti" adı al t ında tüketicilerden ek bir para a l ınmasının yasal 
dayanaklar ı ne lerdi r? 

C e r a n 4 : "Sabi t aydın la tma ücreti" udi al t ında abonelerden herhangi bir ek , tutar a l ınması 
yönünde bir uygu lama yapı lmamaktadır . 

S o r u 5 : B m ı belediyelerin gereksiz çevre aydınlatmalar ı ile kabaran elektrik borçlarını aza 

indi rmek için p lanlanmış çalışmalarını?- mevcut mudur? 

C e v a p S: Bu k o n u d a Belediyeler le T E D A Ş Genel Müdür lüğü arasında ortak çal ışma 

yap 11 maktadır . 

S o r u 6: Flektrik bedellerini düzenl i olarak ödeyen belediyeler ve buralarda yaşayan halkın, 

yapı lacak yeni düzen l eme ile durumları ne olacaktır'. ' 

C e v a p 6 ; Mevcu t yapı d e v a m edecektir . 

S o r u 7z Elektrik faturalarına ilave zam ile mağdur olacak halkımızın mağdur iyet in gideri lmesi 

yönünde neler yapmayı planl ıyorsunuz? 

C e v a p 7 : Elektrik faturalarına, ilave zam yapılmamıştır . 
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23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN 'in. sokak aydınlatma bedellerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/16408) 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAr 
DYP Denizli Milletvekili 

Sokak aydınlatmalarına ilişkin genci aydınlatma bedellerinin abonelere 
yansıtılacağına ve sokak aydınlatmalarının 302 YTL olmasına karşın halktan 
768 Milyon YTL toplanacağına ilişkin haberler basında yer almıştır. 

1- Sokak aydınlatmalarının bedeli Bakanlığınız tarafından yapılan 
çalışmalara göre ne kadardır? 

2- Sokak aydınlatma bedellerinin abonelerden toplanma gerekçesi 
nedir? 

3 - Sokak aydınlatma bedeli olarak toplamayı düşündüğünüm miktar 
nedir? İddia edildiği gibi sokak aydınlatmalarının 2 katına yakın 
bir para toplamayı düşünüyor musunuz? Bunun gerekçesi nedir? 

A- AB üyesi ülkelerde sokak aydınlatmaları nasıl karşılanmaktadır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLlCl 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

S-yı ;B.15.0.SCB.610- )'S'->Û 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 3 1 £ K ' M 2006 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L I . E T M E C L I S ! B A Ş K A N L I G T N A 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 14/09/2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.CİNS.0.10.00. 
02-24495 sayılı yazısı. 

Denisli Milletvekili Sayın Ümmet KAMDOGAN'ın tarafıma tevcih ettiği. 7/1640K-
25508 esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğü"nün 99 uncu maddesi gereği, 
Türkiye Elektrik Dağılım Anonim Şirketi Genel Müdürlügü'nden alınan yazılı bilgiler 
doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderiImektedİr. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ 1^ . /Lw_ 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bekan 

EKİ-ER: 
1: önerge Cevabı 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SAYİN ÜMMET KANDOĞAN'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/16408-25508) 

Sora 1 : 

Sokak aydınlatmalarının bedeli Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalara göre ne 

kadardır? 

Cevap 1 : 

Türkiye genelinde genel aydınlatmada tüketilen enerji bedeli 2005 yılı sonu itibariyle 

477 Milyon YTL.- dir. 2006 Haziran sonu itibariyle ise 165 Milyon YTL.- olarak tahakkuk 

etmiştir. 

Soru 2 ve 3: 

Sokak aydınlatma bedellerinin abonelerden toplanma gerekçesi nedir? 

Sokak aydınlatma bedeli olarak toplamayı düşündüğünüz miktar nedir? İddia edildiği 

gibi sokak aydınlatmalarının 2 katına yakın bir para toplamayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 2 ve 3: 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün sokak aydınlatma bedellerinin, abonelerden tahsiline 

iiİşkûı herhangi bir çalışması yoktur. Bununla birlikle, genel aydınlatmada tüketilen enerji 

bedellerinin Belediye ve İl Öze! İdarelerine; İbadethanelerde tüketilen enerji bedellerinin İse, 

Müftülüklere tahakkuk ettirilmesi 08.01.2002 tarih, 4736 sayıhyasa ve 23.05.2002 tarih, 

27463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince 

uygulamaya konulmuştur. 

Som 4 : 

AB üyesi ülkelerde sokak aydınlatmaları nasıl karşılanmaktadır? 

Cevap 4 : 

Avrupa ülkelerinde aydınlatma maliyetleri belediyeler tarafından karşılanmaktadır. 
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24.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM in, Kastamonu 'duki bazı baraj projelerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmeı Hilmi GÜLER'İn cevabı (71i'641'0) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

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

YİLDİRİM 
ıMilIelvekiİi 

I. Kastamonu içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve 10'•bin hektar tanın alanım 
Milayacak olan Kırık Barajını ne zaman programa almayı düşünüyorsunuz? 

2. Kastamonu'da 36 yatırımcının yalıtım yapmayı düşündüğü Organİ7.e Sanayi 
Bölgesi 'ndc birinci sorun su sorunudur.Bu Organize Sanayi Böigcsi'ndefci su 
ihtiyacını karşılayacak olan Oyrak Barajını ne zaman programa almayı 
düşünüy oraunuz? 

3. Türkiye'deki enerji dar boğazını aşmak için hidroelektrik santrallere ihtiyaç 
vardır.Kem elektrik enerjisi ihtiyatını hem de tarım arazisi sulama ihtiyaeını 
karşılayacak olan Taşköprü GöKçeagaç ve Obrucak Barajlarını ne zaman programa 
almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Gelujtinne Başkanlığı 

SAVI :B.15.0.SGB.6I0- t S ^ l * -
KONU :Yazılı S o n önergesi 

3 1 EKİM 2006 
1 3 9 3 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : T.B.M.M.Baîkaıılıgı'nın 14.09.2006 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01.0. GNS O. 
10. 00. 02-24495 sayılı yazısı. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet YTl.DIRIM'ın tarafıma levcih ertigi. 7/16410 
esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. tç TuMlgü'nun 99. maddesi gereğince, DSİ Genel 
Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ U . 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER: 
1. önerge cevabı 
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KASTAMONU MİLLETVKKİLİ SAVIN M E H M E T YILDIRIM ^ £L 

S&ZL.0 SORU ONRRGESt VE CFV'ABl 
(7/16410) 

Soru I i Kfliifluıonu İçme suyu ihtiyacını, karşı I ay ocak v^ 10 bin hektar Tarım alanım sulayacak olan 
Kırık Barajını ne zaman programa almayı düşünüyorsunuz? 

Cevy* İr Gükırmak-Kınk projesi kapsamındaki Kınk barajında depolanacak 39,5 milyon m3 ile 11553 
hektar lanın arazisinin sulaması ve Kastamonu Şehir merkezine yılda 9,78 milyon m3 içme suyu 
sağlanması öngörü lüştür, Kınk Barajı vç Kastamonu-İlgaz rttlekasyon yoluna ait Kati Projesi Yapımı igi 
29.12.2O05 tarihinde İhule edilmiş olup, is 26.12.2007 tarihînde tamamlanacaktır-

Sonı 2-. Kastamonu'da 36 yatırımcının yatırım yapmayı düşündüğü Organize Sanayi BnLgeunde birinci 
sorun su sorunudur. Bu Organize Sanayi; Bölgesindeki su ihtiyacını karşılayacak, ulan Oyrak Barajım tıe 
/Aman programa almayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 2: Goktrmak-Oyrak projesi kapsamındaki Oyrak barajında depolanacak 3,44 milyon m3 su 
iîc 2312 hekiarlık araziye sulama hizmeti götürülmesi planlanmıştır. Ancak 2002 yılı yatırım 
programının daha rasyonel bir yapıya kavuşturulması amacıyla 200^1 Yılı Program Karamajricsınin 7/u 
maddesine gflre Yüksek Planlama Kumlunun U/12/2001 tarih ve 2001^126 sayılı ve Bakanlar 
Kurulunun 12/12/2001 tarih ve 2001/3458 sayılı kararlan ile programdan çıkarılmıştır. 

2007-2009 Donemi Yatın m Programı Hazırlıklın Genelge-200672'de Yat mm Programında 
Rasyonel leslirme Esasları kapsamında 20. Madde" de "Kuruluşlar, geçmiş yi harda rartyoııellestirme 
faaliyeti kapsamında yatırım programından çıkarılan projelerin yaiınm programına alınmasına yünelik 
taleplerde bulunmuyataklardır" denildiği iciü Gdkırmak-Oyrak projesi 2007-2009 Dönemi Yaiınm 
Programı Tasarısına teklif edilmemiştir. 

Seru 3 : Türkiye'deki enerji dar boğazını asmak için hidroelektrik santrallere ihtiyaç vardır. Hem elektrik 
cnerji&i ihtiyacını hem de lan m tuazisi sulama ihtiyacım karşılayacak olan Taşköprü Obkçeagaç ve 
Obrucak Barajlarını ne zaman programa almayı düşünüyordun m»? 

Cevap 3: Kuütamomı ve Sinop illeri sınırları dahilinde bulunan proje kapsamındaki 'Taşköprü barajında 
depolanacak 279.6 milyon m3 &u ile 61S5 hektarlık alanın sulanmadı ve 14 MW kurulu BÜçleki santralle 
yılda ortalama 46,05 milyon kilovat saat enerji üretilmesi hedef alınmıştır. 

Obrucak Barajı: Sulama ve enerji amaçlı proje kapsamındaki Obrucak barajında depolanacak 
24,5 milyon m3 su ile 13701 hektarlık alanın sulanması ve sulama ana kanalı üzerinde kurulacak, olan 
IIES ünıtesiyle yılda 13,34 milyon kilovat saat enerji üretilmesi planlanmıştır. 

Tas'.opru Barajı ve HES Projesi İle Obmcak Barajı ve HES Projesi 4628 Sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu ve bu kanuna İstinaden çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
Planlama Raporu Hazır Olan 11 idroelektrik Santraller listesinde yer almakta olup, SÜJ konusu projemize 
o/öl sektörce başvuruda bulunulmuştur. 

GÜk ırmak-Kınk. Gökırmak-Oyrak, Gökırrnak-Tû$köpru, Gökırmak-Obrucak projeleri 1994-
1995 yıllarında Genel Müdürlüğümüzün yaiınm programına önerge İle alınım s, ancak 2002 yılı yaiınm 
programıma daha rasyonel bir yapıya kavuşturulması amacıyla 2001 Yılı Program Kararnamesinin 7/a 
maddesine göre Yüksek Planlama Kurulunun 11/12/2001 tarih ve 2001/126 sayılı ve Bakanlar 
Kurulunun 12/12/2001 tarih ve 2001/3458 sayılı kararlan ile programdan çıkarılmıştır. 

2OÖ7-2009 Donemi Yaunm Programı Hazırlıkları Genel ge-20O6/2"de Yaünm Programında 
Rasyonelleştirme bsaslan kapsamında 20rMadde'de "Kuruluşlar, geçmiş yıllarda rasyonelIcstirme 
faali velî kapsamında yatırım programından çıkarılan projelerin yaiınm programına alınmasına yönelik 
laleplerdc bulunmayacaklardır." denildiği için Golarmak-Kınk projesi 2007-2009 £>öncmi Yaunm 
Programı Tasarısına ickü f edilmemiştir, 

Söz konusu projelere gelişen sanlar dahilinde bütçe imkanlarına bogji olarak ilerikİ yıllarda 
yaunm programlarına teklif edilecektir-
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T B M M B: 13 1.11 . 2006 

25.- izmir Milletvekili Bülent BARATALI'mn, kütüphanelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Ati/la KOÇ'un cevabı (7/16476) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıda yazıl ı soru lar ımın Kül tür ve Tur i zm Bakan ı Sayın Ati l la K o ç 
taraf ından yazıl ı o la rak yanı t lanmas ı konusunda gereğini bi lgi ler inize arz 
eder im. 

Saygı la r ımla . 

B ü l e n t B A R A T A L I 
t a m i r Mi l l e tvek i l i 

1- 58 ve 59 . hükümet l e r d ö n e m i n d e bakanl ığ ın ızca yen i k ü t ü p h a n e aç ı lmış 
mıd ı r ? Aç ı ld ıysa bunlar ın sayısı ve bulunduğu yer le r nerelerdir ? 

2- Ü l k e m i z d e bakan l ığ ın ıza bağlı kaç ha lk kü tüphanes i vard ı r ? Bunlar ın 
ha len kaç tanes i h i z m e t vermekted i r ? Son 5 y ı l d a k a ç kü tüphane 
kapat ı lmış t ı r ? Bun la r ın kapa t ı lma nedenler i ne lerdi r 7 

3- Halen ü lkemizde hangi köy le rde bakanlığınıza bağlı kü tüphane vardır? 
Bunla r hangi d ö n e m l e r d e açılmıştır ? 

4 - Bakanl ığ ın ıza bağlı ha lk kütüphaneler in in bu lundukla r ı yer lerdeki yerel 
yöne t im le r e b a ğ l a n m a s ı ha l inde çalışan personel le ilgili o larak nasıl bir 
tasarrufa g idi lecekt i r ? 

T.C. 
K Ü L T O R VE TURİZM BAKANLIĞI 
Basıp ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.16.0.BH1.0 <>0.00.00/i.«£3O O t / I A / 2O06 
Kvau : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLlCl'lSA 

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14/09/2006 tarihli ve 
A.OI.0.UNS.0.10.O0.02/24495 sayılı yazısı. 

Izınir Millelvcltili Sayın Bülent BARATALl'nın 7/164 7 6-24 34 •> Esas No'lu soru 
önergesinin cevabı elete sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim- V V K / \ 2? 

Alilla KOÇ 
Baka D 

EK; 
Cevap 
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T B M M 8:13 1.11.2006 

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALFNIN 7/16476-24349 
ESAS NO'LÜ YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN 

BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

SORU: I-

58. ve 59. hükümetler döneminde Bakanlığınızca yeni kütüphane açılmış mıdır? Açıldıysa 
bunların sayısı ve bulunduğu yerler nerelerdedir? 

CEVAP: I-
2002-2006 yıllan arasında toplam 63 adet kütüphane açılmıştır. 

SORU: 2-

Ü[kem izde Bakanlığınıza bağlı kaç halk kütüphanesi vardır? Bunların halen kaç tanesi hizmet 
vermektedir? Son 5 yılda kaç kütüphane kapatılmışiır? Bunların kapatılma nedenleri nelerdir? 

CEVAP: 2-

Bakan lığımca kütüphane hizmeti sunu lam ayan bazı yerleşim merkezlerinde, mahalli 
idarelerden de kütüphane açma teklifleri gelmektedir. Bu tekliflerde, kütüphane için gerekli bina bu 
amaçla tahsis edilmekle ve Bakanlığımca gerekli kadrolar sağlanıncaya kadar geçici olarak personel 
görevlendirileceği taahhüt edilmektedir. Bu teklifler incelendikten sonra uygun görülenlere açılma izni 
verilerek imkânlar ölçüsünde malzeme ve kitap yardımı yapılmaktadır. 

Bakanlığıma kadro verilemediği için bu kütüphaneler mahallen görevlendirilen geçici 
personel ile hizmet vermektedir. Ancak; Bakanlığıma tahsis edilen binalarda. Bakanlığıma bağlı 
olarak önceki yıllarda hizmete açılan halk kütüphanelerinden, mahallen görevlendirilen geçici 
personelin geri çekilmesi sonucu bir kısım kütüphanemiz geçici olarak faaliyet dışı kalmıştır. 

Bakanlığıma bağlı olarak halen 1193 halk kütüphanesi bulunmaktadır. Bunlarm L I70*i fiili 
olarak hizmet vermekledir. 21 'i ise personelsizlik ve bina sorunlaıı nedeniyle geçici kapalı durumdadır 
ve en kısa zamanda hizmete açılacaktır. Yerel yönetimlerle işbirliği sonucu Bakanlığıma bağlı olarak 
hizmete açılan bu kütüplıaneler, Belediyelerce görevlendirilen geçici personelin geri çekilmesi, bina 
yetersizliği İle kütüphane için tahsis edilen binaların tahsisinin iptali, vb. nedenlerden dolayı 
kapanmıştır. 
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TBMM B : i 3 1.11.2006 

S O R U : 3 -

Halen ülkemizde hangi köylerde Bakantigrnua bağlı kütüphane vardır? Bunlar hangi 
dönemlerde açılmıştır? 

C E V A P : 3 -

Halen Bakanlığıma bagiı olarak 9 köyde kütüphane hizmeti verilmektedir. Aşağıda bu köy 
kütüphaneleri ve açılış tarihleri bulunmaktadır: 

İL ADİ 

1-Ankara 

2- Artvin 

3- Balıkesir 

4- Burdur 

5- Mersin 

6- Mersin 

H- Nevşehir 

9-Ordu 

10-Sivas 

KÖY ADI 

Göklerköyü 

Aşağımaden 

Arınmaları 

Akçaköy 

Fakılar 

Konur 

Kızılagıl 

Çavdar 

GÖkçebostan 

K Ü T Ü P H A N E ADİ 

Göklerköyü Halk Kütüphanesi 

Aşağımaden Halk Kütüphanesi 

Armut a lan Halk Kütüphanesi 

Akçaköy Elif Nine Halk Kütüphanesi 

Fakılar Halk KüıUphanesi 

Konur Halk Kütüphanesi 

Ki zil ağıl Halk Kütüphanesi 

Çavdar Kültür ve Sanaıevi 

Alibaba Gökçebostan Halk Kütüphanesi 

ACILI S TARİHİ 

18.05.1958 

28.01.1989 

13.07.1968 

21.08.1998 

i 5.01.1998 

03.12.1998 

25.09.1995 

27.102001 

O5.0S.1993 

SOKU: 4-

Bnkaııl ığımiza bağlı Halk Kütüphanelerinin bulundukları yerlerdeki yerel yönetimlere 
bağlanması halinde çalışan personelle ilgili olarak nasıl bir tasarrufa gidilecektir? 

C E V A P : 4-

Bakanlıgımııı Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel İdare ve Belediyelere Devredilmesi İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmümle Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasar ıs ı'n in geyici 8. 
maddesi; '"Kültür ve Turizm BakanJıgı'nm devredilen birimlerinde çalışmakta olan personel, kadro 
Unvanları veya pozisyonları ile birlikle ilgisine göre il özel idareleri veya belediyelere, kaldırılan 
birimlerde çalışan personel ise et» son görev yaptıkları yerdeki il Özel idaresine, kadro unvanları veya 
pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır." hükmüne amirdir. 
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T B M M B: 13 1 . 11 .2006 

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KAMDOĞAN'ın, vergi yükümlüleri, beyan edilen loplam gelir 
ve vergi kaçakçılarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'm cevabı (7/16517) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorular ımın Mal iye Bakanı Sayın K e m a l U N A K I T A N tarafından 
yazılı olarak cevaplandı r ı lmas ı hususunda gereğini arz eder im. 

Saygı lar ımla. 

-UAlıa ' 
O m m e t K A N D O Ğ A N 

D Y P Den iz l i Mi l le tveki l i 

Son üç y ı lda y ı l la r i t ibariyle ayrı ayrı belirti lmek U?.ere; 

1 - Yur t gene l i nde kaç vergi y ü k ü m l ü s ü bu lunmaktad ı r? 

2 - Verg i mükel le f le r in in beyan ettiği toplam gel i r ne kadardır? 

3 - Vergi mükel lef ler in in y ü z d e kaçı İncelenebilmişt i r? incelemeler 
sonucunda or taya çıkarı lan vergi kaybının tutarı n e kadardır? 

4 - Vergi kay ıp v e kaçaklar ının toplam vergi gelir leri İçerisindeki payı yüzde 
kaçt ır? 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
G d l r İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.07.1 .GtB 0.82/8211-589 
KONU : Yazılı Soru önergesi 

01.11.2006 0 8 4 3 2 ! ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGtı 14/09/2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00-02-24495 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN'ın tarafıma tevcilı ettiği 7/16517 
esas no.lu yazılı som önergesinin 1.2 ve 3 üncü sorularında yer alan hususlara ilişkin bilgilere. 
Bakanlığım Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet şilesi wwv/.nIh. eov.tr adresinde yer 
alan "Vergi tslalistiklcrt" bölümünden ve aynı adreste yayınlanan Yılllık Faal iye l 
Raporlarından ulaşmak mümkündür. 

Soru önergesinin dördüncü sorusunda yer alan hususa ise. rakamsal bir kesinlik 
içerisinde cevap vermek mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemal UNAKITAN 
Malîye Bakanı 
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TBMM B:13 1 . 1 1 . 2006 

27.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRlM'm. akaıyakıı kaçakçılığına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'İn cevabı (7/16804) 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLfcET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyİp ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. I . 

1, Mecliste kurulun araştırma komisyonları ve verilen bilgilerle Türkiye'de 
akaryakıt kaçakçılığı bilinen bir gerçeklir.Bu gerçek ışığında Türkiye'nin 
milyonlarca dolar zarara uğratıldığı ve vergi kaybına yol açtığı 
bilinmektedir.Akaryakıt kaçakçılığını gerçek!eştiren kamyonuna 10 numara 
yağ koyan kamyoncu mudur? Tarlasını ekip biçmek İçin zorla mazot alabilen 
traktörcü müdUr? Yoksa akaryakıt kaçakçılığını gerçekleştiren Türkiye'yi 
başlan başa dağıtım şirketleri ile donatan akaryakıt dağıtım şirketleri 
mİdİr?Dunu açıklamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 

Ssyı ;B.15.0.SGB610-
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

ENERJİ VETABÎİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

1SJO 
31 EKIM mm : : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi ;a> TBMM Başkanlığı'nuı 26.09.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.1000.02-7/ 
168 04-2 5890/60301 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık KAN.KAR.MD.'nün 29.09.2006 tnrih ve B.02.O.KKG.0.12/106-529-16/45S7 
sayılı yazısı 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet YILDIRlM'm tarafıma tevcih ettiği, 7/16804-25890 esas 
no'lu yazılı soru Önergesi, TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereği Bakanlığımız ilişkili kuruluşu 
EPDK'dan alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

EK: 
1 - Önerge cevabı 
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TBMM B: 13 1 .11 .2006 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SAYİN MEHMET YILDIRIM'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(T/-16B04 E S A S NO'LU) 

S o r u ; 

Mecliste kurulan araşlırma komisyonları ve verilen bilgilerle Türkiye'de akaryakıt 
kaçakçılığı bilinen Bir gerçektir Bu gerçek ışığında Türkiye'nin milyonlarca dolar zarara 
uğratıldığı ve vergi kaybına yol açtığı bilinmektedir Akaryakıt kaçakçılığını gerçekleştiren 
kamuoyuna lO numara yağ koyan kamyoncu mudur? Tarlasını ekip biçmek için zorla mazot 
alabilen traktör cü mudur? Yoksa akaryakıt kaçakçılığını gerçekleştiren Türkiye'yi baştan 
başa dağıtım şirketleri ile donalan akaryakıt dağıtım şirketleri midir? Bunu açıklamayı 
dUşünûyor musunuz? 

Cevap: 
EPDK piyasa faaliyetlerinin deneti minderi sorumlu olup; söz konusu soru Önergesi 

kapsamında -kamuoyunda, akaryakıt kaçakçılığı olarak anılan yasa dışı tüllerin bir çoğunun 
vergi Kaçakçılığı niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir Yasa dışı olan bu tıillere tevessül 
eden kişilerin statüsüne ilişkin istatistik! bir bilgi mevcut olmamakla birlikle, kaçakçılık 
suçlarının: kullanıcılardan ziyade, satıcı konumundaki kişiler tarafından işlendiği 
değerlendirilmektedir' değerlendirmesinde bulunmuştur. 

28,- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün. Çanakkale Biga bölgesinde kurulması 
planlandığı iddia edilen termik santrale ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/16806) 

TÜRKİYE UCJYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılı olarak 
cevaplandırılmasını ara ederim .Saygılarımla. 

Ahrlıct Kâçtik 
ÇaıJaktuMp Milletvekili 

Çanakkale, Asya ve Avrupa'nın Ege Denizi ile birbirinden ayrıldığı benzersiz 
cografyada,binlerce yıllık talihi zenginliği .kültürlerinde barındırmış, efsanelere ve mitolojik 
hikayelere ev sahipliği yapmış ülkemizin nadide illerinden birisidir. 

İlimiz sınırları içerisinde, Biga Ovasına kurulmuş bulunan ve en verimli arazileri 
bünyesinde barındıran, ilimizin ianm ve hayvancılık potansiyeli açısından gelişmiş 
ilçelerinden birisi olan Biga ilçemiz sınırlarında Termik Santral kurulması konusunda yoğun 
çalışmalar yapıldığı gözlcnmekıedir.özcllikle Biga İlçemizin Bekirli köyü sınırları içerisinde 
özel şirket temsile ilerinin Termik Santral için aıaîl temin çalışmaları yoğun bir şekilde devam 
eımekiedir.Şirket temsilcileri tarafından, bölgede Termik Santral yapılacağı ve hiçbir çevre 
sorunu yaşatmayacağı konusunda basın açıklamaları yapılmaktadır. 

Biga Ovasını ve Kaz Dağlarını etkisi altında bırakacak, hakim rüzgarlara açık bir 
bölge olan İlçemiz Biga bölge halkının balıkçılık yaptığı Marmara Denizi kıyısında şu anda 
iki santral faaliyet halindedir. 

Biga Bölgemizin ekolojik ve sosyal dengesi açısından yeni santralleri taşıması 
mümkün görülmemektedir. 

Bu Doğrultuda; 

1-Çanakkale Biga Bölgesinde Sektör temsilcilerinin milyon dolarlar harcayarak kurmaya 
ktuar verdiği Termik Snntral yapılması hukkmda ilgili Bakanlıkların ve liUDK'mn bilgisi var 
mıdır.bu konuda hangi çalışmalar yapılmışlır.gereklİ izin ve elüd çalışmaları yapılmış mıdır? 

2-Bölgede yapılması düşünülen Termik Santral veya Termik Santrallerle ilgili olarak 
bakanlığınızın görllşü nedir,Çanakkalc- Biga Ovasının Marmara Denizi kıyısında kurulması 
düşünülen Termik Santrallerin anılan bölgeye ve Marmara Deniv.ine ekolojik ve sosyal 
anlamda etkileri araştırılmış mıdır.bu konudaki yapılan çalışmaların sonuçları nelerdir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.SGB.610- ) S i ^ > 
Konu : Yazılı Som Önergesi 1 3 9 ° 5 3 1 EKİM 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGt: a)T.B.M.M. Başkanlığının26.09.2006 tarih ve KAN.KAUMD.A.OLO.GNS.0.10.00.02-
7/16806-25924/60335 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 29.09.2006 tarih ve B.02.0. 
KKG.0.12/106-529-18/4589 sayılı yazısı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet KÜÇÜK'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri T/16806 esas 
numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzügü'nDn 99 uncu maddesi gereği. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu ve E.Ü.A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda 
cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/lu/tıA. 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER : 
EK-1 Önerge Cevabı • 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAVIN AHMET KÜÇÜK'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 

(7/16806) 
SORULAR: 

Çanakkale, Asya ve Avrupa'nın Ege Denizi ile birbirinden ayrıldığı benzersiz coğrafyada, 
binlerce yıllık tarihi zenginliği, kültürlerinde barındırmış, efsanelere ve mitolojik hikâyelere ev 
sahipliği yapmış ülkemizin nadide illerinden birisidir. 

İlimiz sınırları içerisinde, Biga Ovasına kurulmuş bulunan ve en verimli arazileri bünyesinde 
barındıran, İlimizin tarım ve hayvancılık potansiyeli açısından gelişmiş ilçelerinden birisi olan Biga 
ilçemiz sınırlarında Termik Santral kurulması konusunda yoğun çalışmalar yapıldığı 
gözlenmektedir. Özellikle Biga İlçemizin Bekirli köyü sınırları içerisinde özel şirket temsilcilerinin 
Termik Santral için arazi temin çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şirket temsilcileri 
iarafından, bölgede Termik Sanlral yapılacağı ve hiçbir çevre sorunu yaşatmayacağı konusunda 
basın açıklamaları yapılmaktadır. 

Biga Ovasını ve Kaz Dağlarım etkisi altında bırakacak, hakim rüzgarlara açık bir bölge olan 
ilçemiz Biga bölge halkının balıkçılık yaptığı Marmara Denizi kıyısında şu anda iki santral faaliyet 
halindedir. 

Biga Bölgemizin ekolojik ve sosyal dengesi açısından yeni santralleri taşıması mümkün 
görülmemektedir. 

Bu Doğrultuda; 
1- Çanakkale Biga Bölgesinde Sektör temsilcilerinin milyon dolarlar harcayarak kurmaya 

karar verdiği Termik Santral yapılması hakkında ilgili Bakanlıkların ve EPDK'nın bilgisi var mıdır, 
bu konuda hangi çalışmalar yapılmıştır, gerekli izin ve etüd çalışmaları yapılmış mıdır? 

2- Bölgede yapılması düşünülen Termik Santral veya Termik Santrallerle ilgili olarak 
bakanlığınızın görüşü nedir, Çanakkale-Biga Ovasının Marmara Denizi kıyısında kurulması 
düşünülen Termik Santrallerin anılan bölgeye ve Marmara Denizine ekolojik ve sosyal anlamda 
etkileri araştırılmış mıdır, bu konudaki yapılan çalışmaların sonuçları nelerdir? 

CEVAP 1 
Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda; soru önergesinde belirtilen bölgede faaliyet 

göstermek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yapılmış olan lisans başvurularına konu 

- Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan üretim 
lisansı kapsamında faaliyet gösteren, Çanakkale İli. Çan ilçesi'nde kurulu, akışkan yatak 
teknolojisiyle çalışan. 320 MW kurulu gücündeki ve linyit yakıtlı Çan Termik Santrali halen 
işletmededir. 

- İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San, A.Ş. tarafından Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumundan alınan otoprodüktör lisansı kapsamında faaliyet gösteren, Çanakkale İli, Biga 
İlçesi'nde kurulu, akışkan yatak teknolojisiyle çalışan, 136,78 MW,n/135 MW, kurulu 
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gücündeki ve ithal kömür (dogalgaz) yakıtlı üretim tesisi halen işletmededir. Şirket Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumuna muhatap 19/07/2006 tarihli yazısı ile, mevcut 136,78 
MW„/I35 MW« kurulu gücündeki bir üniteye ilave olarak 172,24 MV/J170 MW, kurulu 
gücünde iki adet üniteden oluşan yeni bir yatırım kararı aldığını, programlanan yatıranla 
birlikte üretim tesisinin kurulu gücünün 481,26 MWm/475 MW,'e ulaşacağını belirterek 
otoprodüktör lisansının bu çerçevede tadil edilmesini talep etmiş olup, konuya ilişkin 
işlemler halen devam etmektedir. 

- îçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Biga İlçesİ'nde 
kurulması planlanan, akışkan yatak teknolojisiyle çalışacak, 253,28 MV/^SO MWt kurulu 
gücündeki ve ithal kömür yakıtlı bir üretim tesisi için, 07/08/2006 tarihinde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumuna Üretim lisansı başvurusunda bulunulmuş ve söz konusu başvuru 
inceleme-değerlendİrmeye alınmış olup, lisans başvurusuna ilişkin işlemler İmlen devam 
etmektedir. 

- Çanakkale İli, Biga İlçesi, Bekirli Köyü'nde kurulması planlanan, 1400 MV^UOO MWC 

kurulu gücündeki ve ithal kömür yakıtlı bir üretim tesisi için, Bekirli Enerji Örelim A.Ş. 
tarafından, 23.08.2006 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna üretim lisansı almak 
üzere başvuruda bulunulmuş ancak bu başvuru, inceleme-değerlendirmeye alınmadan 
başvuru sahibi Şirketin 13.09.2006 tarihli yazısı ile geri çekilmiş ve başvuruya ilişkin dosya 
şirkete iade edilmiştir. 

CEVAP 2 
Bir termik santralin kurulabilmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu 

belgesi de dâhil olmak üzere tesisin kurulmasına ilişkin her türlü iznin alınması ve işlemlerin 
yapılması İle üretim tesisinin mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi üretim sirkelinin 
sorumluluğundadır. 

Çewe İle ilgili mevzuat uyarınca üretim tesisi için alınmış izinlere konu olan tüm değerler 
Bakanlığım tarafından yapılan kabul testleri sırasında ölçülmektedir, 

ÇED çalışmaları, ÇED Yönetmeliğine göre Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
sürdürülmektedir. Bakanlığımız Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdüTlügü temsilcileri inceleme 
de$?[temiirî^kvaiisy<Gaaii)<e£İ olarak btt süreçle yer jtoakîadw. 

Santralın çevresel etkileri konusunda yürütülen bu süreç tamamlandıktan sonra gerekli olan 
karar Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmektedir. 
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29, Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLERm, elektrik kesintilerine tUşkin sorusu ve Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER 'in cevabı (7/16858) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN LIĞI'N A 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 29.08.2006 

1- Son günlerde sık sık elektrik kesintisi yaşanmasından dolayı 
vatandaşımızın ortaya çıkan mağduriyetinin sorumlusu kimdir? 

2- Bu tür kesintilerin nedeni nedir? 
3- Bu kesintilerin en aza indirilmesi İçin ne tür önlemler alıyorsunuz? 
4- Bu tür kesintilerin özellikle turizm bölgelerinde Türkiye'nin imajını 

zedelemekte olduğu göz önüne alındığında; turizmden geçinen 
vatandaşımızın mağduriyetine yol açmanın ve ülkemizin İmajını 
olumsuz etkilemenin sorumlusu kimdir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Strateji Geüjrfrme Başkanlığı 

SAVI 
KONU 

: H.1S.0.SGB.610 - 1*>-IİÎ n ., 
: Yapılı Soru önergesi 1 3 9 2 7 C K " « 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLAGIN A 

İlgi : T.B.M.M.Başkantığı~mn 26.09.2006 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01 . 0. GNS. 0. 
10. 00. 02-25616 sayılı yazısı. 

Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin GÜLER'İn tarafıma tevcih ettiği, 7/16B5S esas 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüıügü'nün 99. maddesi gereğince, T1İDAŞ ve 
TEİAŞ Genel MÖdürlülüklerinden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandınlarak ekle 
gönderilmektedi r. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ U A ./**-•* • 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 

Bakan 

EKLER: 
1. Önerge cevabı 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN CÜLER'İN 

YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAPLARI 

(7/16858) 

SORU 1-2: Son günlerde sık sık elektrik kesintisi yaşanmasından dolayı vatandaşımızın ortaya 

çıkan mağduriyetinin sorumlusu kimdir? Bu tür kesintilerin nedeni nedir? 

CEVAP 1-2: 2006 Yılı yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 ÛC özerinde 

seyretmesi ile Türkiye genelinde elektrik tüketimi de beklenenin özerinde artmıştır. Ağustos ayı 

verilerine göre bu artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9,6 olduğu tespit edilmiştir. 

Ağustos 2006 ayında özellikle Ege ve Akdeniz yörelerinde oluşan orman yangınları sonucunda 

66, 154 ve 400 kV seviyesindeki iletim hatları ile bunlara bağlı elektrik santralleri ve 36 kV 

gerilim seviyesinin altındaki dağıtım hatlarının da benzer şekilde olumsuz etkilenmesi söz konusu 

olmaktadır. 

Ayrıca, kesintilerin bir kısmı dağıtım hatlarındaki bakım onarım çalışmaları ve 

arızalardan. Önemli kısımda belediyeler tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının neden olduğu 

arızalardan kaynaklanmaktadır. Bu kesintilerin mümkün oları en kısa sürede ilgili birimlerce 

giderilmesine çalışılmaktadır. 

SORU 3: Bu kesintilerin en aza indirilmesi için ne tür önlemler alıyorsunuz? 

CEVAP 3: Türkiye iletim ve dağıtım sisteminin arz güvenliği ve kalitesinin yükseltilmesi için 

Yatırım Programında yer alan yatırımların gerçekleştirilmesine azami gayret sarf edilmekte olup, 

bu yatırımlara ilaveten mevcut hatlar ve trafolar sürekli takip edilmekte, gerektiğinde tesis, 

.yEoiteme vp .kanasJte arücma gÜv fau,<iroalar âa yaptinasküMbr.-

SORU 4: Bu tür kesintilerin özellikle turizm bölgelerinde Türkiye'nin imajım zedelemekte 

olduğu göz önüne alındığında; turizmden geçinen vatandaşımızın mağduriyetine yol açmanın ve 

ülkemizin İmajım olumsuz etkilemenin sorumlusu kimdir? 

CEVAP 4: Münhasıran her bir kesinti İçin gerekli inceleme yapılmakta ve her türlü tedbirler 

alınmaktadır. 
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30.- Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat MELİK'in, GAP kapsamında faaliyette olun veya 
planlanan hidroelektrik santrallerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmeı 
Hilmi GÜLER 7« cevabı (7/16860) 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S t B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n Ener j i ve Tab i i K a y n a k l a r Bakan ı S a y ı n D r . M . Hi lmi 
G t / L E R t a r a f ından yapı l ı o l a r ak yan ı t l anmas ı h u s u s u n u b i lg i l e r in i ze a rz e d e r i m . 
S ay g il a r ım 1 a. 

M . V e d a t M E L İ K 
Ş a n l ı u r f a M i l l e t v e k i l i 

B i ld iğ in i z gibi C u m h u r i y e t T ü r k i y e ' s i n i n en b ü y ü k y a t ı r ı m pro jes i o l a n G A P 
pro j e s inde fiziki g e r ç e k l e ş m e is tenen v e p l an l anan h e d e f l e r e u l a ş a m a m ı ş t ı r . 
G A P projes i k a p s a m ı n d a F ı ra t ve D ic l e h a v z a s ı n d a 1 Ç>'ıı h id roe l ek t r i k santral i 
o l m a k ü z e r e t o p l a m 2 2 bara j yap ı lmas ı p l a n l a n m ı ş bun l a r ı n ç o k b ü y ü k bir k ı smı 
d a ü r e t i m d e d i r . B u n a i l işkin o la rak ; 

1 .Üre t imde v e y a inşaa t v e p l a n l a m a a ş a m a s ı n d a k i h id roe l ek t r i k san t ra l le r in in 
t am k a p a s i t e i le ener j i ü r e t i m i n e g e ç m e s i d u r u m u n d a e l d e e d i l e c e k t o p l a m 
e lek t r ik enerj is i m ik t a r ı n e k a d a r o l acak t ı r ? 

2 . Üre t i l en bu ene r j i n in y ı l l ık sat ış tu ta r ın ın t o p l a m mik ta r ı A B D Dola r ı 
c i n s î n d e n ne k a d a r d ı r ? 

3 . A t a t ü r k B a r a j ı n d a k î H i d r o e l e k t r i k san t ra I indeki 8 ü n i t e d e n kaç ı a k t i f o la rak 
enerji ü r e t m e k t e d i r ? B ü t ü n ün i te le r tam k a p a s i t e ça l ı ş t ı r ı ld ığ ında e l d e ed i l ecek 
y ı l l ık enerji m ik t a r ı ned i r v e A m e r i k a n Dolar ı c i n s i n d e n m a d d i karş ı l ığ ı ne 
k a d a r d ı r ? 

4 . A t a t ü r k Bara j ın h id roe lek t r ik santral ı tam k a p a s i t e ile enerji ürc-timi 
y a p m ı y o r s a n e d e n l e r i ne le rd i r? D o ğ a I g a z ç e v r i m sant ra l ler iyle y a p ı l a n al ım 
garant i l i s ö z l e ş m e l e r d e n ö tü rü b i r enerji fazlalığı o l a c a ğ ı n d a n d o l a y ı m ı , k a m u y a 
mal iye t i ç o k d ü ş ü k o l m a s ı n a r a ğ m e n , h id roe lek t r ik san t ra l in in kuru ki 
kapas i te le r i t am o la r ak ç a l ı ş t ı r ı l m a m a k t a d ı r ? 

T . C 
KNKRJl VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

Strateji Geliştirme Safkan lifti 

SAVI : B.ıs.o.soB.ısıo- I S S | T 3 9 3 0 
KONU . Y ^ I . S o r u ö n . r g H İ 3 1 E K f M 2Qm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASK ANLIĞINA 

tl«i ; T\B.M.M.Başkanlığı'•«« 14.O9.2006 iarih ve KAN. KAR. MD. A. Ol. O. ONS. O. 
lO. OO. 02-24495 sayılı yazısı. 

Sanlturla Millelvekili Sayın M. Vedel MKLlK-in tarafıma .evcih elliği. 7/1 6S60 esas 
no-lu yapılı soru Bneraesİ T.B.M.M. İç Td^OSil-nUn 99. maddesi gereğince. DSİ, E U A Ş v t 
TEİAŞ Genci Müdürlüklerinden alınan yaalı bilsiler doftrullusunda cevaplandırılarak ekle 
gönderi 1 mekledi r. 

Bilgilerinize ÖTZ ederim-

/ L A ~ . / U ^ _ 
Dr. Mehmeı liilmi üOLER 

EKLLIÎR : Bakan 
1. önerge cevabı 
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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN M.VEDAT MELİK'İN 
YAZ1U SORU ÖNERGESİ CEVAPLARI 

(7/16860) 

Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Türkiye'sinin en büyük yatırım projesi olan GAP 

projesinde fiziki gerçekleşme istenen ve planlanan hedeflere ulaşılamamıştır. GAP projesi 

kapsamında Fırat ve Dicle havzasında 19'u hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 22 baraj 

yapılması planlanmış bunların çok büyük bir kısmada üretimdedir. Buna ilişkin olarak; 

SORU 1: Üretimde veya inşaat ve planlama aşamasındaki hidroelektrik santrallerinin tam 

kapasite ile enerji üretimine geçmesi durumunda elde edilecek toplam elektrik enerjisi miktarı 

ne kadardır? 

CEVAP 1; Bilindiği gibi kamu bünyesindeki hidroelektrik santraller Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yaptırılmakta ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. 

Hidroelektrik santraller normal su gelirlerinin olduğu yıllarda ortalama 4000-4500 saat 

çalışacak şekilde dizayn edilirler. Su gelirlerinin fazla olduğu yıllarda, çalışma saati artmakta 

az olduğu yıllarda azalmaktadır. Bir hidroelektrik santral, gelen suyun boşa atılmadan 

enerjiye çevrilmesi ve yüksek emre amadelik oranına sahip olması durumunda tam kapasite 

ile çalışmış demektir. Fırat ve Dicle havzasında bulunan ve EÜAŞ larafindan işletilen 

hidroelektrik santraller de bu ilke doğrultusunda tam kapasite ile çalıştırılmaktadır. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ HİDROLELEKTRİK POTANSİYELİNİN 
PROJE DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 

HES PROJELERİNİN 
DURUMU 

İŞLETMEDE 

İNŞA HALİNDE 

PLANLAMA SAFHASI VE 

UYGULAMA 

TOPLAM POTANSİVEL 

PROJE ADEDİ 

8 

9 

2 

19 

KURULU CfCti 
MW 

551M 

74J.0 

1250,0 

7512,4 

TOPUM ENERJİ 
GWk 

20391 

2 770 

3 957 

27 US 
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gOglJ_2^ Üretilen bu enerjinin yıllık satış tutarının toplam miktarı ABD dolan cinsinden ne 
kadardjr? 

CEVAP Is 
ÎO»S OCAK-ARALIK Fİ 

ÛKJSTİM TESİS ADI 

ATATÜRK HE<Î. 

KARKAM5 HCS. 

K AKAK AYA HE5 

ItRALKli-l 

UICLC 

BATMAN 

TOPLAM 

İLİ ÛKETtM VE TETAS'A SATIŞ TUTARLARI 
RNF.RJİ ÜRETİMİ 

7.8CU. 816.336 

386.I65.Sİ6 

7.431.43 1 76B 

93.313 26K 

I47 27BÎHI 

3 32.208.349 

1 S J H . 1 I 3 J Î S 

TOPLAM 
(İTİ.) 

9*006 636.40 

S.42S.9S9.6B 

BS.57(..<«2.7I 

J VW.7D2.52 

5 77H.fi89,66 

2.469.03^,24 

IOS.253.170,21 

SORU 3-4; Atatürk Bar^juıdaki Hidroelektrik Sanıraliııdeki 8 üniteden kaçı aktif olarak 
enerji üretmektedir? Bütün üniteler lam kapasite çalıştırıldığında elde edilecek yıllık enerji 
miktarı nedir ve ABD Doları cinsinden maddi karşılımı ne kadardır? Atatürk Barajı 
Hidroelektrik Santralı (ant kapasite ile enerji üretimi yapmıyorsa nedenleri nelerdir? Doğal 
gaz çevrim santralteriyfe yapılan alım garantili jrfi ödeşmelerden ölürü bir enerji fazlalığı 
olacağından dolayımı kamuya maliyeti çok düşük olmasına rağmen. Hidroelektrik santralinin 
kurulu kapasiteleri tam olarak çalıştırılamamaktadır? 

CEVAP H-4: Aınrüık Hidroelektrik Santralında bulunan ft ünitenin tamamında aktif olarak 
enerji üretilmektedir. 

31.- Antalya Milieivekili Osman ÖZCAN'm, Antalya-Serik Vergi Dairesi yöneticilerinin başka 
yerlere atanmalarına ve personeline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN 'in cevabı 
(7/17544) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazıl» alarak yanıt lanmasını dilerim. 

Say9ilarımla.05.09.2006 

Osman ÖZCAr-
Antalya Milletvekili 

.„ f a İ ' A K P I İ MHleNekillerince Serik İlçemizdeki Verg, Dairesi memurlarına »askı 
yapıldığa hat ta işlerine gelmeyen memurları başka yerlere atadıkları bilinmektedir. 

1-Serik İlçesi. Vergi Dairesi.' Müdürü ve 2 MüdQr Yardımcısın başka yerlere 
a tanma sebepler i nelerdir? 

2-tlçemiz Vergi Dairesinde yeteri kadar memur var mıdır? 

buluyor m u ^ u n u î ? b",U"an m e m u r , a r ' 1 1 . p a g a n c a başka yerlere a tanmasın , doğru 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

SAVI : B.07.1.GİB.0.82/8211-597 
KONU : Yazıl, Soru önergesi 0 U U Ö Û 6 0 8 4 3 3 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 26/09/2006 tarih it ye KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-25616 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN'm tarafıma tevcih ettiği 7/17544 esas 
no.Iıs yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yer değiştirme sureliyle atanma" başlıklı 
değişik 72 ncî maddesinde; "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin 
gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartlan yönünden 
benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandınlarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve 
dengeli bir sistem içinde yapılır." hükmü yer almakladır. 

Bu çerçevede. Bakanlığımız vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları atamaları; 
anılan Kanun maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda ve 25.06.1983 tarih ve 18088 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
Dair Yönetmelik" ile 22.09.2000 tarih ve 24178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Bu itibarla, yukarıda zikredilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilen söz konusu atamalarda, hukuk kurallarına aykırı bir işlem tesis edilmesi söz 
konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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32.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, Mersin 'de kaybolan çocuklara, 
- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN m yurtlarda barınan çocuklara yönelik bir yarışmanın ödül 

törenine. 

İlişkin soruları ve Devlet Bakam Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/17754, 17755) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Nİmct ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 
cevaplandın iması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 11.09,2006 

D r . H ü s e y i n « G U L E K 
M e n ü n Mi l l e tvek i l i 

09 HylüT 2 0 0 6 C u m a r t e s i yünü Hürriyet Gazetes i Çukurova ek inde ç ıkan " 2 0 0 6 Ağus tos 
ay ında M e r s i n ' d e 2 4 Ç o c u k kaybo lmas ı " haberi ile ilgili o larak; 

1- B a k a n l ı ğ ı n ı z c a konu İle ilgili o la rak kayıp çocukla r ın aileleri ile irtibata 
geç i lmiş 3 £crek l i ilgi ve yard ımda bu lunu lmuş mudVr? Bu lunu lmad ıysa ne 
z a m a n y u p m a y ı p lanl ıyorsunuz? 

2 - B a k a n l ı ğ ı n ı z c a gerekli emniyet tedbir ler inin a l ınmas ı için g i r i ş imde bulunulmuş 
m u d u r ? 

3 - K a y ı p çocuk la r ın ailelerinin mağdur iye t in in ön l enmes i ve olayların 
ç ö z ü m l e n m e s i için bakanl ığınızca gerekli ça l ı şmalar yap ı lmak ta mıd ı r ? 

4- S a d e c e e m n i y e t tedbir ler inin a l ınması ile k o n u n u n çözümleneceğ in i düşünüyor 
m u s u n u z ? Deği l ise yapı lması gereken nedir? 

5- K o n u n u n akıbe t in in n e utacağı k o n u s u n d a fikrini v. ned i r? 
6- K a y b o l a n çocukla r ın organ nakli , gasp — hırsızl ık o lay la r ında kul lanı lmak için 

k a ç ı r ı l m ı ş o l m a ihtimali üzerinde du ru lmak la mıd ı r ? 

T Ü R K I Y E BÜYÜK MJLLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıda yer alan konunun Devlet Bakanı Sayın Nimet Ç U B U K Ç U tarafından yazılı 
olarak yanıt lanması İÇİn gereğini arz ederim-14.09-2006 

Ör. Ali A R S L A N ^ 
M u ğ l a Milletvekili 

S H Ç E K yurt lar ında kalan çocukların hayallerini anlattığı kompoz isyon ve şiir 
yarışmasında İsparta Atabey öü.yıl Sadık Doğan Kız Yetiştirme Yurdu öğrencisi Ö z g e Aralan 
"Hayal le r im Vard ı " kompozisyonuyla birincilik kazanmıştır. Kompoz i syonda *'çoğu saman 
babamdan hiç yemediğ im dayağı da yedim" cümlesi yer almakladır . Düzenlenen ödül 
töreninde kompozisyonda yer alan b u elimle okumıtdmış ve Sn, Nimet Ç U B U K Ç U programa 
katı lmamışt ır . 

1- Özge Ars lan ' ı telefonla ya da mesajla kınladınız mı? 
2 - Törene bir saat kala programınızı iptal e tme gerekçeniz nedir? 
3- Bir çocuğun hayallerini yazdığı kompozisyonda yurtta dayak yediğini anlatması , 

konuyla ilgili Bakan olmanız nedeniyle çocuğun yanında o lmanız ı gerekt i rmez m i ? 
4- Kompoz i syonda yer alan cümlenin ödül töreninde o k u n m a m a gerekçesi nedir? 

"Okunmasın** talimatı k im tarafından verilmiştir? 
5- Kompozisyonda yer alan İfade, ihbar kabul edilecek gereken araşt ı rma yap ı lmış mıdır? 
6 - Dayak olayının yaşandığı yurt neresidir? Yurt yetkilileri hakkında soruşturma 

başlat ı lmış mıdır? 
7- Yetiştirme yurt larında şiddet gören çocuklara gereken psikolojik destek veri l iyor m u ? 
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T.C. 
DEVLET BAKANUâl 

SAYI : B.02-0.007/00.2C3*5~ Lj£fj2006 
KONU : Yazılı Soru Önergeleri 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL. SEKRETERLİĞİNE 

(Kanonlar ve Kararlar Dairesi Başka »üfr> 

tLGl: Terkiye Bayek Millet Mccti» Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'tun 16 lo.2006 tarih ve A.OI.O.GNS.O. I0.OO.O2-2S984 »ayıt] yazısı. 
İİI0İ yazı ekıede Bakanlığıma gönderilen Mersin Milletvekili Sayın HOaeyin GÜLER ve 

Muğla Milletvekilleri Sayın Ali ARSLAN'a ait yazılı soru Önergeleri hakkındaki bilgileri içeren 
cevaplar ekte sunuütıuctur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

vlet 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN GÜLER'İN 
7/1TTS4 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

09 Eylül 200G Cumartesi gunu MürHyeı O a » l « > l Çukurova ekinde çıkan 
"2O0* A ğ u s t o s ayında Mersin'de 2 4 Çocuk k a y b o l m a » 2 haberi »e II0III olarak; 

SORU 1 : 

Bakanlığınızca konu ile ilgili olarak kayıp çocukların aileleri İle irtibata 
geç i lm iş , gerekil ilgi v e yardımda bulunutmu* mudur? Bulunutmadıyaa ne 
zaman yapmayı planl ıyorsunuz? 

CEVAP 1 i 

Soz konusu kuruluşlarımızda kayıtlı olup. sürekli kayıp durumda bulunan 
Çocuğumuz bulunmamaktadır. Ancak Kuruluşu izinsiz terk edip ailesi veya yakınla» 
yanına giden çocuklar bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz kaçak durumuna düşen her 
çocuğun ailesi ve yakınları ile irtibata geçflmekla. gereken maddi VB manevî destek 
verilmektedir. 

SORU S: 

Bakanlığınızca gerekil emniyet tedbirlerinin alınması İçin girişimde 
bulunulmuş; mudur? 

CEVAP 2 : 

Kaçak durumda olan tüm çocuklar mevzuat gereği en yakın Emniyet 
birimlerine bildirilmekte olup. kuruluş İdarelerince gerekli takip ve Önlemler her 
zaman alınmaktadır. 

SORU 3 : 

Kayıp çocuktan n ailelerinin mağduriyetinin ön lenme»! ve ol aylan n 
çozOmtBnrrıeeJ İçin bakanlığınızca gerekti çalışmalar yapıtmaMa mıdır"? 

CEVAP 3 : 

Yukarıda da belirtildiği gibi Kuruluşlarımızdan izinsiz ayrılarak kaçak durumda 
olan çocuklarımızla İlgili olarak mevzuat gereği ivedi biçimde Emniyet bilimlerine 
çocuk hakkında esgali. gidebileceği adresler, kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı gün. 
saat gibi kısa bilgiler verilmekledir. Ayrıca çocukların aile adreslerinde de sosyal 
inceleme yapılmakta, bu çalışmalar sonucunda da çocuğun yararlanabileceği hizmet 
modellerine yönelik mesleki çalışmalar sürdürülmektedir. 

- 513 -



TBMM B:13 1 .11.2006 

SORU4: 

Sadece emniyet tedbirlerinin alınması ile konunun çözümleneceğini 
düşünüyor musunuz? Değil İse yapılması genken nedir? 

CEVAP 4 : 

Dinamik ve karmaşık birçok boyutu bulunan tedbir kararlı çocukların topluma 
kazandırılması önemli ölçüde zaman ve emeğe ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle gerek normal korunma kararlı çocuklar ve gerekse kanunla ihtilafa düşen 
tedbir karartı çocuklarımızın esenliği için mevcut bakım modelleri gözden geçirilerek 
alternatif bakım yöntemleri geliştirilmektedir. Su çerçevede kamuoyunun da 
yakından takip ettiği gibi kuruluşların ev tipine dönüştürülmesi, Çocuk Evleri, Sevgi 
Evleri, Koruyucu Aile ve Aileye Dönüş Projesi çalışmalarına büyük önem 
verilmektedir. Yanı sıra sadece çocuklarımızı değil, eşzamanlı olarak aile kurumunu 
da güçlendirecek sosyal politikalar yürütülmekte, bu büyük toplumsal sorunumuza 
kapsamlı ve kuşatıcı bir perspektiften bakan projeler, toplum ve aile danışma 

. merkezlerimiz aracılığıyla hayata geçirilmektedir. 

Çocuk Konuna Kanunu kapsamında kuruluşlarımıza yerleştirilen çocukların 
rehabilitasyonu amacıyla sosyal rehabilitasyon merkezlerinin açılması çalışmalarımız 
ise devam etmektedir. 

SORU 5 - 6 

Konunun akıbetinin ne olacağı konusunda fikriniz nedir? Kaybolan 
çocuJdann organ nakli, gasp-hırsızlık olaylarında kullanılmak için kaçırtmış 
olma ihtimali Üzerinde durulmakta mıdır? 

CEVAPB-6: 

Hiç kuşkusuz başkalarının yardımına ve korunmasına gereksinim duyan 
çocuklarımızın riskli ortamlarda bulu.nmaması temel hedeflerimizden biridir. Bu 
çerçevede kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin mazeret 
üretmeden üzerine düşen görevi sosyal sorumluluk bilinci ile yerine getirmesi 
gerekmektedir. Bir toplumsal soruna karşı sorumlu arayışında değil, çözüm 
arayışlarında desteğe, İşbirliğine ve duyarlığa ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte; 
sorunlarımızın doğru ve etraflı bir şekilde tespiti büyük önem arz etmektedir. Yapıcı 
eleştiriler, farklı çözüm önerileri ve kapsamlı bir işbirliği ancak böyle bir asgari 
müşterek üzerinde gerçekleşebilecektir, 

Saygılarımla. y~~ 

MmeV#WSçi>^- ' 
Devlet Bakanı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN DR.ALİ ARSLAN'IN 
7/17756 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SHÇEK yurtlarında kalan çocuklann hayallerini anlattığı kompozisyon ve 
şiir yanşmasında İsparta Atabey 6O.Y1I Sadık Doğan Kız Yetiştirme yurdu 
Öğrencisi Özge Arslan "Hayallerim Vardı" kompozisyonuyta birincilik 
kazanmıştır. Kompozisyonda "çoğu zaman babamdan hiç yemediğim dayağı da 
yedim" cümlesi yer almaktadır. Düzenlenen ödül Uraninde kompozisyonda yer 
alan bu cümle okunmamış ve Sn.Nİmet ÇUBUKÇU programa katılmamıştır. 

SORULAR; 

1) özge Arslan'ı telefonla ya da mesajla kutladınız rm? 

2) Törene bir saat kala programınızı İptal etme gerekçeniz nedir? 

3) Bir çocuğun hayallerini yazdığı kompozisyonda yurtta dayak yediğini 
anlatması, konuyla İlgili Bakan olmanız nedeniyle çocuğun yanında 
olmanızı gerektirmez mi? 

4) Kompozisyonda yer alan cümlenin ödül töreninde okunmama gerekçesi 
nedir? "Okunmasın" talimatı kim tarafından verilmiştir? 

5) Kompozisyonda yer alan Hade, ihbar kabul edilerek gereken araştırma 
yapılmış mıdır? 

6) Dayak olayının yaşandığı yurt neresidir? Yurt yetkilileri hakkında 
soruşturma başlatılmış mıdır? 

7) Yetiştirme yurttannda şiddet gören çocuklara gereken psikolojik destek 
veriliyor mu? 

CEVAPLAR: 

Çocukların toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlanması,' Özgüvdn 
duygusunun gelişmesi ve kendilerini ifade edebilmeleri için sosyal ve kültür il 
etkinliklere büyük önem verilmektedir. 8u çerçevede kuruluşlarımızda kalmakta oU n 
çocuk ve gençlerin katılımı 'ile Judo Şampiyonası, Halk Oyunları Şenliği, Futb >f 
Turnuvaları, şiir ve kompozisyon yarışmaları yapılmaktadır. Bu etkinliklere 
programımın elverdiği Ölçüde katılımda bulunarak çocuk ve gençlerimize her tünü 
destek verilmektedir. Çok yoğun durumlarda ise Genel Müdür ve Genel Müdpr 
Yardımcıları statüsünde katılım sağlanmaktadır. 

Soru önergenizde bahsi geçen bu projenin hayata geçirilmesi İçin (Ah âu 
Hayat Dedikleri) Ankara Gençlik Meclisi üyelerine Bakanlık olarak gereken destek 
verilmiştir. 

Bu ödül töreninde gençlerimizle birlikte olmak istediğimden doIaVı 
13 Eylül 2006 tarihli bu programın 12 Eylül 2008 olarak değiştirilmesi bilgim dahilinle 
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olmuştur. Ancak bu programa katılmayı çok istememe rağmen o gün Alman Devlet 
Bakanı ile yaptığımız görüşmenin uzaması nedeni İle ödül törenine katılma imkanım 
olamamıştır. Bu nedenle SHÇEK Genel Müdürlüğünde 4 Genel Müdür Yardımcısı ve 
ilgili Daire Başkanlarının bu ödül törenine katılmaları hususunda talimat verdim. 

Hiç kuşkusuz her basan övgüye ve takdire değerdir. Bu yarışmada da başarı 
gösterenleri içtenlikle kutluyorum. Kurumsal olarak yapılan yarışmada olumsuzlukları 
gizleme yönünde bir çaba sarf edilmeksizin tarafsız bir şekilde çocukların duygu ve 
düşüncelerini aktarmalarına olanak sağlanmıştır. Kompozisyon yarışmasında birinci 
olan kızımız şu an 17 yaşında olup, lise 2.sınıfta Öğrenim görmektedir. Yazmış 
olduğu kompozisyon yazısında birinci olabilecek düzeyde özgürce düşünebilme 
olanağına sahip bir çocuğumuzdur. Kompozisyonun geneline bakıldığında ise kurum 
yaşantısının kendisine kazandırdıklarını aile ortamı ite karşılaştırarak aktardığı 
görülmektedir. 

Ödül Kazanmasının ardından Özge ARSLAN ile kompozisyonunda değindiği 
dayak olayının aydınlatılması amacıyla görüşme yapılmış ve kendisi yıllar önce 
(10 yıl) arkadaşları ile yaptıkları yaramazlıklann ardından şu an emekli olan bir 
bekçinin çocuklara birbirlerini tokatlattırdığını, bunun dışında kuruluş çalışanlarından 
şiddet görmediğini, amacının yurtta kendisine herkesin olumlu katkısını vurgulamak 
olduğunu ve yazdıklarının yurtta dayak olayını çağrıştırmasını istemediğini bu 
çağrışımdan rahatsızlık duyduğunu belirtmiş, bu cümleyi kompozisyonu okuması 
sırasında kendi isteği İle çıkarmıştır. Yapılan bu görüşme sonucu bir soruşturma 
açılmamıştır. 

Temel amacımız hizmellerimizin bürokratik ilişkiler ekseninden çıkarılarak 
insani ilişkiler eksenine oturtulmasıdır. Bu alanda bürokratik ilişkileri esas alan bir 
yapı ile hizmetlerin etkin, verimli ve yerinde verilemediği görülmüş, AK Parti 
döneminde sistem değişikliğinden insan ilişkilerini esas alan bîr yapı oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Bu çerçevede Bakanlığıma bağlı kuruluşlarda şiddet, taciz ve benzeri 
olaylarda sıfır tolerans gösterileceğini belirten bir genelge İle bütün birimler 
uyarılmıştır. 

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde söz konusu şiir ve kompozisyon yarışması 
etkinlikleri sürecinde şeffaf, objektif ve tarafsız bir yaklaşım sergilenmiştir. Birkaç 
kurumun işbirliği ile yürütülen bu çalışmada özellikle şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında dereceye girenlerin seçimi SHÇEK Genel Müdürlüğünün de bir 
temsilcisinin içinde bulunduğu bağımsız bir seçici kurul tarafından yapılmıştır. Hiçbir 
çocuğumuzun haystterine engel olunamayacağı gibi yazdığı kompozisyon yazısına 
da sansür uygulanmamıştır. Ayrıca sansürcü bir yaklaşım insan haklarına aykırı 
görülmektedir.' 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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33.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara Defterdarlık ek binasında meydana 
gelen göçük olayına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKlTAN'ın cevabı (7/17775) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L Î S t B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı M a l i y e B a k a n ı s a y ı n K e m a l U N A K l T A N ' ı n 
o l a r a k y a n ı t l a m a s ı n ı b i l g i l e r i n e s u n a n m . 

y a p ı l ı 

Y a k u p K E P E N E K 
A n k a r a M i l l e t v e k i l i 

^Uil) 
Ankara. Rüzgar l ı Sokaktaki Defterdar!jk ek binasında, yapılan tadilat ponucunda göçük 
meydana ge lmiş ve bir işçi yaşamını yitirmiştir, Bu tadilat için ihale açı lmış mıdır? 
Tadilat p ıo jeye uygun mudur? 

2. Bu konuda b i r Milli Emlak Denetmeni tarafından soruşturma yapı lmış mıdır? 
Düzenlenen raporun işleme konulmaması için. Milli Emlak Denetmeni eri Büro 
Başkanına baskı yapılmış inidir? 

3 . Mİlîi L£m1ak Büro Başkam Sayın Yılmaz. Yangım Malatya iline neden atanmışı.ırV 
Düzenlenen rapor İşleme konulmuş mudur? Rapor işleme konulmamışsa neden 
konu Lmamlştır? 

T . O 
M A L İ Y E B A K A N L l C l 

MİUt E m İ l k O*oel M ü d û r l t t g D 

S a y ı : B-l>7.0-MEO.0,10-3149-0.2006/i*? ? Î - S 
K o n u : Yapılı soru önergesi . ^ ı / ^ û / a o ö b 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L İ Ğ İ 
C E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ N E 

( K a n u n l a r ve K a r a r l a r Dalre&i Başkan l ığ ı ) 

i l g i ! 16/10/2006 tarihlî ve A,01.0.GNS.0.1O.00.02-259Ö4 sayılı yadınız-. 

Ankara Milletvekil i "Yakup K E P E N E K tarafından verilen 7/17775 esas. no.lu yazılı 
soru önergesindeki hususlar incelenerek aşağıda maddeler hakinde cevaplandırı lmıştır , 

1-Rüv:gariı Sokak, U lus -ANKARA adresindeki Defterdarlık Ek Hizmet Binasının 
(Çata lhan) yemekhane onar ım İşin İn, 4734 sayılı K a m u İhale Kanununun 22 nci maddes in in 
(d) bendine göre, 16/10/2004 tarihinde Barut Inş.San.ve Tic.Uld^ŞlL'ne ver i lmiş o lup , tadilat 
projeye uygun olarak yapılmıştır. 

2 -Konu hakkında Milli Emlak Denetmeni Yı lmaz YANGIN tarafından On İnceleme 
yapılarak tapar düzenlenmiş , düzenlenen raporda dönemin Hm lak MUdurunUn 765 sayılı 
(Mülga) T<Irk Ceza Kanununun 230 uncu maddes ine göre yargı lanması gerekliği 
bel iıtî İdi £ inden, konu Onbirinci Asliye Ceza Mahkemesine inlikal ett iri lmiş, dava 2O06/743 
Esas Numaras ında d e v a m etmektedir- Soruşturmayı yürüten Milli Emlak Deneimenlcr i B ü r o 
Başkanına, herhangi bir baskı yapılmamıştır . 

3-Müli Emlak Denetmenle ri Büro Başkanı Yı lmaz Y A N G I N ' ı n , Vergi Dene tmen 
Yardımcıs ı o lan eşi Fatma Y A N G I N ' ı n Malatya İlinde görevli olması nedeniyle eş du rumunu 
mazere t göstererek CI8/07/2005 tarihli dilekçesi ile tayin islemesi üzerine 12/OÖ/2005 tarihli 
M a k a m Onayı ile a tama işlemi yapılmıştır^ Düzenlenen rapor iş leme konu lmuş o lup , rapor 
yeregi acı lan d a v a halen devam etmektedir . 

Bilgilerine arz ederim* 

Cemal U N A K I T A N 
M a l i y e B a k a n ı 
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34.- izmir Milletvekili Serpil YILDIZ'm, kadının statüsüyle ilgili bazı olaylara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakam Nimet ÇUBUKÇU "mın cevabı (7/17908) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İç tüzüğün 96. maddesine istinaden Devlet Bakanı 
Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

SeVtfil YILDIZ 
İzmir Milletvekili 

Biiindiği gibi, son zamanlar da kadınlarımıza karşı aşağılayıcı rencide edici bir 
çok olaylar basın yayın organlarında yer almaktadır. Bunların poJKİkacı ve üst düzey 
kamu görevlileri olması dikkat çekicidir. Ayrıca ortak özellikleri d e aynı siyasi partiye 
mensup olmalarıdır. 

SOKULAR: 
1- Kendisi mahiyetiyle yemek yerken eşini yan m a s a y a tek baş ına 

oturtan b a kan hakkında kadınlarımızdan sorumlu Devlet Bakanı 
olarak ne gibi işlem yaptınız? 

2 - Karısını döven milletvekili için davasını geri aldırttıkları İddiası 
mevcuttur. Böyle zor durumda kalan kadınımıza sahip erktiniz mıV 

3- En son İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Belbim Genel Müdürünün 
adının karıştığı bir olayda4 hangi kadın, genel müdürün eşinin 
düştüğü duruma tahammül edebilir? O İşkenceye nasıl katlanabilir? 
Kendisini kamuoyunda temime çıkarmak adına her iki kadını basın 
toplantısına alet biri için Kadından sorumlu Devlet Bakanı olarak ne 
gibi bir müdahaleniz olmuştur? 

4 - Kadınlarımızı ikinci sınıf va tandaş olarak gören "Kadın ne pahas ına 
olursa olsun erkeğine itaat etmekle yükümlüdür." Diyen zihniyete 
karşı ne tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.O2.O.0O7/0O.2py^- f..J&JSO06 
KONU i Yazılı Soru Önergesi , 

TÜRKİYE BÜYÜK MtULET MECLİSİ BA$KANUfil 
GENEL SEKRETEIU.1ĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Daire»! Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye BOyOk Mil ls Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Daire» Başkanlığı'nın 16.10.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.OI.O.GNS.0.10.00 02-
7/17908-26076/(50730 *>yü> yazın. 

tJgi yazı İle izmir Milletvekili Sayın Serpil YILDIZ'a ait 7/1790S « a ı nolu Yazılı Soru 
Önergesi haldandaki bilgileri içeren cevaplar elde •unulmuştur. 

Bilgilerini» arz ederim. 

ITını«" 
Devlet Bakanı 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN SERPİL YİLDIZ'IN 
7/17908 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Bilindiği gibi, son zamanlar da kadınlarımıza karsı aşağılayıcı rencide 
edici bir çok olaylar basın yayın onjantannda yar almaktadır. Buntann politikacı 
ve üst düzey kamu görevlileri olması dikkat çekicidir. Aynca ortak Özellikleri de 
aynı siyasi partiye mensup olmalarıdır. 

SORU 1 : 

Kendisi mahiyetiyle yemek yerken esini yan masaya tek basına oturtan 
bakan hakkında kadınlanmızdan sorumlu devlet Bakanı olarak ne gibi istem 
yaptınız? 

CEVAP 1 : 

Bilindiği üzere taraflarca bu hadisenin içeriği ile İlgili gerekli açıklamalar 
yapılmıştır. 

SORU 2 : 

Karısını döven milletvekili İçin davasını geri atdırtbklan iddiası 
mevcuttur. Böyle zor durumda katan kadınımıza sahip çıktınız mı? 

CEVAP 2 : 

Kadına karsı uygulanan şiddet bir insan hakları ihlalidir ve hangi türü olursa 
olsun kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez bir eylemdir. Aile içi şiddet tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de her düzeydeki kadınların yüzyûze kaldığı bir 
durumdur. Bildiğiniz gibi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 
yasal alanda 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Türk Ceza 
Kanununda önemli düzenlemeler getirilmiştir. 

Artık önceliğimiz ve Önemli hedefimiz bu yasal düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi olup, en önemli adımlardan biri kamuoyunu bilinçlendirme ve duyarlılığı 
artırma çalışmaları yapmaktır. Aynca, 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 
Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddet ve Töre-Namus Cinayetleri konusundaki çözüm 
önerilerinin hayata geçirilmesine ilişkin 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi İte 
koordinatör kurum olarak belirlenen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Genel Müdüriük bunun yanısıra, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak ve 
toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla kampanyalar yürütmekte, yazılı ve görsel 
materyaller hazırlayarak kamuoyunun kullanımına sunmaktadır. Öte yandan Genel 
Müdürlük, kadına karşı şiddetle mücadelenin önemli bir parçasını teşkil eden 
erkeklerin konuya duyarlılığını artırmak amacıyla, vatani görevini yapmakta olan er 
ve erbaşlara yönelik "Yurttaştık Sevgisi" dersi kapsamında kız çocuklarının 
okullulaşması, kadın-erkek eşitliği, kadının insan hakları, kadına yönelik şiddet, töre 
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ve namus cinayetlerinin ünlenmesine ilişkin konuların yer aldığı eğitim materyalleri. 
CD v e afişler hazırlamış, Polis Okulları, Polis Koleji ve Polis Akademisinin 
müfredatlarına zorunlu ders olarak uygulamaya konulan İnsan Haklan dersleri 
kapsamında kadın erkek asitlisi, kadının insan hakları, kadına karşı şiddet, töre ve 
namus cinayetleri gibi konulara da yer verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı 
nezdinde gırîşîmde bulunmuştur. 

SORU 3 : 

En s o n İstanbul Buyuk Şehir B e l e d i y e * ! Belbim Gene l Müdürünün adının 
karıştığı bir o l a y d a , hangi kadın, g e n e l müdürün es in in dUstugU duruma 
tahammül edebi l i r? O i ş k e n c e y e nasıt kattartabllirTkendlsİnl k a m u o y u n d a 
temize çıkarmak adına hor İki kadını bas ın top lanna ıne alet biri için Kadından 
sorumlu Devlet bakanı olarak n e gibi bir müdahaleniz o l m u ş t u r ? 

CEVAP 3 : 

İstanbul Büyükşehlr Belediyesi Belbim Genel Müdürü adının karıştığı s ö z 
konusu olaya ilişkin olarak barını g e ç e n Gene.1 Mudur hakkında ilgili makamlarca 
gerekli işlem yapılmıştır. 

SORU A : 

Kadınlarımızı İkinci » m * v a t a n d a ş olarak g ö r e n "Kadın ne p a h a s ı n a 
o lursa o l s u n e r k e ğ i n e İtaat e t m e k t e yukUmiUdUr." İM yeti z ihn iye te karsı n a 
tedbirler almayı d O f ü n O y o n u n o z ? 

C E V A P 4 ; 

ülkemizde s o n dönemlerde kadının toplamdaki rolünün geliştirilmesi ve kadın 
haklarının korunmasına yönelik Anayasa ve yasalarda gerekli tüm düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Böylece yasal alanda tüm tedbirler alınmış durumdadır. Ancak ne 
yazık kî toplumsal kalıpyargılar nedeniyle tüm dünyada kadınlar nala ülkelerinin 
gelişmişlik düzeyi n e otursa olsun temel göstergeler acısından erkeklerin gerisindedir 
Bu durum Türkiye için de geçerlidir. Şu anda e n önemli ihtiyaç yasaların 
uygulamalara yeterince yanıltılmasıdır Hükümetimizin öncelikli hedeflerinden biri d e 
budur ve bu konuda çalışmalarımız yoğun olarak davam etmektedir. Bu çalışmalar ve 
tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler sivil toplum örgütleri v s gibi tüm 
tarafların işbirliği ve katkıları ile gerçekleşmektedir. 

Bu çalınmalardan bazıları aşağıdaki gibidir; 
• Yerel yönetimlerin kadınlara yönelik olarak, kadınların statülerini yükseltmek 

amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda eğitim .programları 
düzenlenebilmesi için valilikler ve belediyeler nezdinde Kadtn-Aile Danışma ve 
Hizmet Merkezleri açılması girişimleri Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda devam etmektedir. Amasya Valiliği bünyesinde 2 0 Eylül 
2 0 0 6 tarihtnde ilk Kadın-Aile Danışma ve Hizmet Merkezi açılarak 
çalışmalarına başlamıştır. 

- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye IV. Ülke Programı ile (20O6-2O1O), 
yoksulluğun azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, cinsel yoldan bulaşan 

hastalıklar/HIV/AlDS'le mücadele, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmese kadınlara 
eşit haklar v e kadınların yetkilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçıar 
çe )«2ve*ndek i faaliyetleV Kad.n.n Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleşti rilecektir. 

. Avrupa Birliği Katılım Öncesi 200S Yılı Mali İşbirliği Programı kapsamında, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü -Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Yaygınlaştırılması (Promoting Gönder Equallty)" projesini 20O6-2O0B yılları 
arasında yürütecektir. 

. Sosyal Hizmetler v e Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 
faalivet oosteren sayıları SS'y» ulaşan toplum merkezi erinin yonısıro tşAi-
Bölge İdaresine bağlı bölgede toplam 11 ilde 30 adet toplum <"****> 
kadınlarımıza eğitim, yönlendirme, meslek edindirme v.b. gibi konularda 
kadınlara hizmet sunmaktadır. 

Saygı lan mla. 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

- 5 2 0 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

GÜNDEMİ 
DONEM: 22 YASAMA YILI: 5 

13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
1 KASIM 2006 ÇARŞAMBA 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLEK 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLKR 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R U Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N T A S A R I ve T E K L I F L E R I İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D l Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR' 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.-Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gönünün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması. Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre iie sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret 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.- 662 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre lemel kanun olarak 

görüşülmesi; Tasarının birinci bölümünün I ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün geçici I ilâ 
2 nci maddeler dahil olmak üzere 21 ilâ 43 üncü maddelerden oluşması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 13.6.2006 tarihli 114 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- 1239 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 
görüşülmesi; Tasarının birinci bölümünün I ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ilâ 
46 nci maddelerden, üçüncü bölümünün 47 ilâ 72 nci maddelerden ve dördüncü bölümünün de 
geçici 1 ilâ 9 uncu maddeler dahil olmak üzere 73 ilâ 82 nci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 18.10.2006 tarihli 9 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun 1.11.2006 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi, 

çalışma sürelerinin de 1.11.2006 Çarşamba günkü birleşimde saat 14.00'deıt 22.00'ye kadar 
olması, 2.11.2006 Perşembe günkü birleşimde ise saat 14.00'den 1239 Sıra Sayılı Vakıflar Kanunu 
Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalara devam edilmesi. 

Önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 31.10.2006 tarihli 12 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTİLARİ 
* Adalet Komisyonu 

1.11.2006 Çarşamba - Saat: 10.30 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
2.11.2006 Perşembe - Saat: 10.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
2.11.2006 Perşembe - Saat: 10.00 
3.11.2006 Cuma-Saat: 10.00 

* Dilekçe Komisyonu 
2.11.2006 Perşembe - Saal: 10.30 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
2.11.2006 Perşembe-Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1 KASIM 2006 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL K Ü R U L A SUNUŞLARI 

* 

02 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

0 3 - SEÇİM 

* 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

$ 

05 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR 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 - Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonları 
Raporları (1/1054) (S. Sayısı: 1239) (Dağıtma tarihi: 11.10.2006) (**) 

5. X - Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 
Tarihleri Arasında İstanbulda Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik 
örgülü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1222) (S. Sayısı: 1243) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 
2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve 
Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1233) (S. Sayısı: 1245) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

7. - Ankara Milletvekili Bülent Gedikli ve 17 Milletvekilinin; Mali Tatil İhdas Edilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in; Vergi Usul Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı'nın; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli 
Milletvekili Eyüp Ayar ve 36 Milletvekilinin; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 27 Milletvekilinin; Mali Tatil 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864) (S. Sayısı: 
1237) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) 

8. - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdİbek, 
Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili 
Mustafa Erdoğan Yetenç'tn; 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) 

9. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

10. X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: I2.5.2006)(**> 

11. - 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) (**) 

12. 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) (Dağılma tarihi; 20.6-2006) 
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13. - 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) (**> 

14. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

15. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağılma tarihi: 21.12.2005) (**) 

16. 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) (**) 

17. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkaımış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (l/l 159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) (**) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devletî Hükümeti Arasında Sınai Arastırma-
Geliştırme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağılma tarihi: 7.3.2006) 

19. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andfaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma iarihi: 30.6.2005) 

20. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Küllür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

22. 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) 

23. - 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbîriiği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 
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27. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosııa-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) 

28. 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} 

29. 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) 

30. 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) 

31. 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) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liivanya 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) 

33. 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) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihî: 13.4.2005) 

35. 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) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fİkrİ ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

37. 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) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahİriyesi Arasında 
Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tanm, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tanm Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S- Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi; 26.4.2005) 

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

41. 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) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeli 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) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bİlimsel 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) 

50. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

51. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi; 29.6.2005) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basm-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mili! Eğitim, 
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Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

53. - 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) 

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

55. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 647) (Dağıtırla tarihi : 12.7.2004) 

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

57. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182KS. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 8.12.2003) 

58. - 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) 

59. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

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

61. - 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) (*) 

62. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, GÖkçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni ilçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncî Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağılma tarihi: 22.5.2003) (*> 

63. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı:176) (Darılma jarihjj 17.6-2003,1 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Proleslolannın 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) 
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67. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 ncİ Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarih»; 13.11.2003) 

68. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'm; Türk Ceza Kanununun 492 ncİ 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) 

69. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'm 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) 

70. - Kocaeli Milletvekili izzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hiîmet 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 (2/24S) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

71. - 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) 

72. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sinnen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sinnen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e l inci Ek)(Dağuma tarihi: 12.11.2004) 

73. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

74. - 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) 

75. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

76. - 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) 

77. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi; 12.11.2004) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

79. • Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuştunnanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

80. - 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 tarihî: 12.11.2004) 

81. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve İS Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

82. - 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: 469Ta 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - 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) 

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

85. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 19.11.2004) 

86. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine 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) 

87. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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88. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

89. - 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 Ennesine 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 iarihi: 19.11.2004) 

90. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Millelvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazj (3/500) (S. Sayısı; 477'ye ] inci Ek) (Dağılma laribi: 19.11.2004) 

91. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 19.11.2004) 

93. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora itirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11,2004) 

94. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - 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 I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - 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 Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmel Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağılma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nıın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının 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: 4S6'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalel 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) (Dağılma iarihi: 19.11.2004) 

101. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102.- 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) 

103. - 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) 

104.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501 'e ! inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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107. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tiizün'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) 

10R. - 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) 

109. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalel Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının 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 I 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 öncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye i inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- 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 I İnci Ek>(Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112. - 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) 

113. - Halay 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

114. - 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) 

115. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 5!3'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

116. - 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 
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Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İlirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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

118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in Yasama 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 Sİrmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: SIS'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

119. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı; 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

120. - 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) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in Yasama 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 Sİrmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - Gaziantep Milletvekili Mehmet San'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzal Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 53l*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - 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 
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Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora itirazı (3/2R5) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.1! .2004) 

126. - 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 
I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

131.- 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 İS Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

132.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

133. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonian 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

134. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S- Sayısı: 514'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11-2004) 

135. - 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 I inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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

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

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

139. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalel 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) 

141. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

142. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin-, 407T 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) 

143. - 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) 
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144. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

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

145. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

146.- Kars Milletvekili Selamı 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 
(3/3l0)(S.Sayısı: S44'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

147. - 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 (3/31 () (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

148- 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) 

149.- Edime 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 (3/3l3)(S.Sayısı: 547'ye I inci EkHDağılma tarihi: 27.12.2004) 

150.- 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) 

151. -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 ) 33 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12,2004) 

152.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şalıin'in Vasama 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) 

153. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e I İnci Ek) {Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156.- Kayseri Milletvekili Adem Bastürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkaltn ve Hüseyin Beslî'ntn Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının 
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 
linçi Ek)(Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157,- istanbul Milletvekili Kemal Unaknan'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 içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337)(S.Sayısı:551'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

159. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sek men'in Yasama 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) 

160. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurutu 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 ! inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

161. - 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) 

162. - 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 

- 1 8 - 13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



0 8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

163. - 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 I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

164. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

165. - 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 DokunuImazlıklanmn Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adaleı 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 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

166. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

167. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28. 12.2004) 

168. - 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 I inci Ek) (Dağılma tarihi: 28.12.2004) 

169. - 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 izmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

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

171. - 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 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçûkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayıst: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - 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 Ennesine 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) 

174. - Sİirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçûkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421)(S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek((Dağıtmatarihi: 28.12.2004) 

176. - 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) 

177. - 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 Küçûkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 5R8'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - 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 Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçûkaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 İnci Ek)(Dağılma tarihi: 28.12.2004) 

179. - 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) 

180. - Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı 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 

- 2 0 - 13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



08 - K A N U N T A S A R I V E T E K L I F L E R I İ L E K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağılma tarihi: 29.12.2004) 

181. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

182. - 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 I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

183. - 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) 

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 (3/379) (S. Sayısı: 569'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

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

187.- 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) 

188.- 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) 

189.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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190. - 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) 

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

192. - Siirt Milletvekili Recep Tayyİp 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 
I İnci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

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

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

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

196.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3,1,2005) 

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

198.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuş lurman in 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 
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199. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

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

200.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

201.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

202.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

203. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye I inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

204. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

205.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin. 2108 No.lu 
Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağılma tarihi: 17.1.2005) 

206. - Bayburt Milletvekili Olkü 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) 

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

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

San baş. Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile R Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi; 2.3.2005) 

210. - Sıtma ye Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

211,- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulul'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S- Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

212.- 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) 

213.- 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: 243.2005) 

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

215. - 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) 

216. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslandın Yasama 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) 

217. - 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 [33 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

218. - 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) 

219. - 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) 

220. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalei Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'ııun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S- Sayısı: 746'ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4,2005) 

221.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e I İnci Ek) (Dağıtma tarihi; 11.4.2005) 

223.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Sahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporlan ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Sahin'in içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı; 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224.- Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'm 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) 

225.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dagcıoğlu'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: 
75 l'e 1 inci Ek ve 3 üncü Ek) (Dağıtma tarihleri: 11.4.2005 ve 20-9-2006) 

226.- 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) 

227. - 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) 

228.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - 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 
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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 İnci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234.- Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurutu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atİla 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) 

235. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - 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) 

237.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - 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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239. - 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 içtüzüğün 133 Üncü Maddesine Göre Rapora 
itirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi; 11.4.2005) 

241. • 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 Aıila Emek ve 4 Milletvekilinin içtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - 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 içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S, Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244.-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) 
(Dağılma tarihi: 26.4.2005) 

245.- 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bİr 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) 

249. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturma DI n Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sİrmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

250.- 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) 
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251.- 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) 

252.- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağılma 
tarihi: 7.6.2005) 

253.- 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) 

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

255.- 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) 

256. - 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) 

257, - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı; 954) 
(Dağılma tarihi: 24.6,2005) 

258.- 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) 

259.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) 

260. 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) 

261. 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) 

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

263. 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 (l/l065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

264.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Adla Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (î/579) (S, Sayısı: 979'a I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10,11,2005) 
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265.- 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 Alila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 9S0'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi; 10.11.2005) 

266.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalel 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: 98l'e 1 inci Ek) (Dağılma tarihi: 10.11.2005) 

267. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'İn Yasama 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 Milleıvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İlirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

268. - Kırklareli Milletvekili Ahmeı 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 Alila 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) 

269. - 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 Alila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

270. - 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 I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

271.- 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

272. - 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 Mahmul Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 9R7'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

273.- 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 itirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağılma tarihi: 10.11.2005) 
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274. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

275. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının 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: 99l'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmel Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye I inci Ek) 
(Dağıtma tarihî: 10.11.2005) 

278. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakttan'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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - 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 I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

280. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281. - 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) 

282.- 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) 

283.- 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) 

284.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024)(Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

285. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

286.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) 

287. 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) 

288. 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) 

289. 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 İle Dışişleri Komisyonları 
Raporlan(l/l062)(S. Sayısı: 1033}(Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

290. 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) 

291.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 İle Dışişleri Komisyonları Raporlan 
(1/1059)(S. Sayısı: 1031> (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

292. - 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) 

293.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 Tiplerdekİ Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporlan (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

294. 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 tarihî: 21.12.2005) 

295. 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) 

296.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (l/l 131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

297. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin: 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

298. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri izleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

299. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

300. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmeı 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) 

301. - 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 tarihî: 26.1.2006) 

302. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayri menkul I er Hakkında İlgİIİ İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

303. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (l/l 137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

304. 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 (l/l 135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

305. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

306.- 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) 

307. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nİn 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) 

308.- Bursa Milletvekili Niyazi Pakyurek'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) 

309. 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 
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Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağılma tarihi; 
24.2.2006) 

310.- Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum İle İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağılma tarihi: 2R.2.2006) 

311.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğullan 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 ncİ Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

312.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) 

313. 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) 

314.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) 

315.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl İle 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili AtİHa Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

316.- 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) 

317. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (İTU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (l/l 163) (S. Sayısı: 
II IIMDağıtmatarihi: 15.3.2006) 

318. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyİşleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S, Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

319.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) 

320. 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) 

321. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitkî Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyİşleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 
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322. X • Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansrüe Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

323.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) 

324. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı; 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

325. - 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) 

326.X * Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma İle Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

327. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l İ41) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi; 29.3. 2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/l 144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

330. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Mîllî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344)(S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

331. - 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) 

332. - 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: f 134) (Dağıtma tarifli: 29.3.2006} 

333. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulufun; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma (arihi; 27.4.2006) 

334. - 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 Programlann Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Karan, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
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Maddeleri Uyannca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclîsi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma larihi: 28.4.2006) 

335. 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 (l/l 117) (S. Sayısı: i 14R) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

336. 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 (l/l 118) (S. Sayısı: 1149) (Dağılma Tarihi: 4.5.2006) 

337. 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) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeli 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/I095)(S. Sayısı: 1155)(Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

339. 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) 

340. 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: 10.5.2O06) 

341. - 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) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeli 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) (Dağılma tarihi: 22.5.2006) 

343. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeli Arasında 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (l/İ 132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

344. X • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaplının 
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) 

345. - 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) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeii 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) 
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347. 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 
(l/l 176) (S. Sayısı: 1IR5) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

348.-Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
I Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

349. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

350. - 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) 

351. - Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşar
lığına 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) 

352. X - Kütahya Mİllelvekili 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 larihi: 20.6.2006) 

353. - 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) (Dağılma tarihi: 20.6.2006) 

354. • Anavatan Partisi Grup Başkan vekilleri Malatya Mİllelvekili Süleyman Sarıbaş İle 
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) 

355. X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S. Sayısı: 1216) (Dağıtma tarihi: 26.6.2006) 

356. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı İle Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğilimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1078) (S. Sayısı: 1218) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

357. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeli ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri 
Komisyonları Raporları (l/l 113) (S. Sayısı: 1219) (Dağıtma larihi: 27.6.2006J 

358. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeli ile Ukrayna Bakanlar Kumlu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (l/l 123| (S. Sayısı: 1220) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

359. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S. Sayısı: 1224) (Dağıtma larihi: 27.6.2006) 

360. - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonları Raporları (1/1212) (S. Sayısı: 1225) (Dağıtma tarihi: 29.6.2006) 
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361. X - Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1215) 
(S. Sayısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 30.6-2006) 

362. - Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının 
Yasaklanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1111) (S. Sayısı: 1229) (Dağılma tarihi: 5.9.2006) 

363. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (l/l 192) (S. Sayısı: 1232) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

364. - Konya Milletvekili Aıilla Kart ve 45 Milletvekilinin; 6207 Sayılı Avukatlar 
Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (2/753) (S. Sayısı: 1233) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

365. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/799) (S. Sayısı: 1161 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

366. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/800) (S. Sayısı: 1162'ye 1 İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

367. - 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 (3/820) (S. Sayısı: 1163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9-2006) 

368. - 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 Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/821) (S. Sayısı: 1164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

369. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Kanna Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/837) (S. Sayısı: 1İ65'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9. 2006) 

370. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/838) (S. Sayısı: 1166"ya I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

371. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/878) (S. Sayısı: 1168'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 
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372. - 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 
(3/879) (S. Sayısı; 1169'a I İnci Ek) (Dağıtma tarihi: 20-9.2006) 

373. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Şifalının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/899) (S. Sayısı; 1170'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi; 20.9.2006) 

374. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'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 Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/914) (S. Sayısı: 1171'e i inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

375. - 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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/922) (S. Sayısı: 1172'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

376. - Antalya Milletvekili Deniz Bay kal'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 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/932) (S. Sayısı: 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

377. - Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'nm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki İle 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S. Sayısı: 1174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 20.9.2006) 

378. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'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 Edime Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/955) (S. Sayısı: 1175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

379. - Edime Milletvekili Nejat Gencan'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 Edime Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/961) (S. Sayısı: I176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi; 20.9.2006) 

380. - Balıkesir Milletvekili AIİ Kemal Deveciler'İn Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'İn içiüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora itirazı(3/982) (S. Sayısı: 1177'ye 1 inci Ek)(Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 
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381. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'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 Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/9*4) (S. Sayısı: 1179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

382. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1187) (S. Sayısı: 1235) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) 

383. - 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 İle 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/979) (S. Sayısı: 
I !96'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

384. - 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 (3/980) (S. Sayısı: 
1197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

385. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon lan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/981) (S. Sayısı: I I98'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

386.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/843) (S. Sayısı: 1241) (Dağıtma tarihi: 13.10.2006) 

387. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı 
Tesis Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1224) (S. Sayısı: 124 4)(Dağı t ma tarihi: 19.10.2006) 

388. - Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/1226) (S. Sayısı: 1247) (Dağıtma tarihi: 20.10.2006) 

389.- Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/787) (S. Sayısı: 1248) (Dağıtma tarihi: 27.10.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
(**) İçtüzüğün 91 İnci maddesine gSre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1239) 

Vakıflar Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile 
Adalet Komisyonları Raporları (1/1054) 

Not: Tasarı: Plan ve Bütçe, Avrupa Birliği Uyum ile Adalet komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 13/06/2005 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı:B.02.0.KKG.0.10/10I-97I/2795 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10/05/2005 tarihinde kararlaştırılan "Vakıflar 
Kanunu Tasarısı" İle gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Vakıf; bir mülkün menfaatlerinin hayri, sosyal ve kültürel hizmetlere tahsis edilmek üzere, özel 
mülkiyetten çıkarılarak kamu mülkiyetine geçirilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Bir vakıftan söz edebilmek için; 

- Kişinin vakfetme irade beyanında bulunması, 
-Süreklilik olması, 

- İradenin mahkemece tescil edilmesi, 

- Vakfetme iradesinden geri dönülememesi, 

- Tüzel kişiliğe sahip olması, yani hak ve fiil ehliyetini kullanabilmesi, 
gerekir. 

Vakfın Osmanlı Devlerinde gördüğü başlıca hizmetler; 

- Dini hizmetler (Mescit, Cami, Türbe, Darü'l-hadis, Darii'l-Kurra gibi) 
- Eğitim hizmetleri (Sıbyan Mektebi, İdadi, Mektep, Medrese gibi) 
- Sağlık hizmetleri (Hastane, Darüşşifa, Bimarhane gibi) 

- Şehircilik hizmetleri (Su, Su Yollan, Temizlik gibi) 

- Bayındırlık hizmetleri (Köprü, Yol, Sebil, Kervansaray, Çeşme, Kemer, Kanal gibi) 

- Askeri hizmetler (Kale, İstihkâm, Gemi, Donanma gibi) 
- Sosyal hizmetler (Aşevi, Tabhane, ihtiyaç sahibi insanlara yiyecek, giyecek yardımı gibi) 

- Çevre ve diğer canlılara yönelik hizmetler olarak özetlenebilir. 
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Yukarıda da belirtildiği üzere Osmanlıda; iç ve dış güvenlik ile adli hizmetlerin haricindeki tüm 
hizmetler vakıflar eliyle yürütülmüş, bu sayede sosyal adalet sağlanmış ve sosyal çatışmalar önlen
miş, gelir ve servet dağılımında denge sağlanmış, kişi ve toplumlar arasındaki sosyal ilişkiler dü
zenlenmiştir. 

Vakıf hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel çalıştırılması ve zamanla yıpranan, onarım 
ihtiyacı duyan vakıf eserlerinin onarımları da ayrıca toplumda istihdam imkânı sağlamıştır. 

Toplum fertlerini, sosyal merkez etrafında toplayan kurumlan bünyesinde barındıran vakıf kül
liyeler maddi ve manevi etkileriyle, sistemde var olabilecek aksaklıkları gidermeyi amaç edinmiş 
ve sosyal katalizör rolü oynamışlardır. 

Vakıflar; bulundukları toplumda ifa ettikleri sosyal fonksiyonları sayesinde sosyal bütünleşme
ye de katkıda bulunmuşlardır. 

Kısaca vakıf, genel olarak Osmanlı Devletindeki bütün sosyal kurumları içine alan veya bütün 
sosyal kurumların çalıştığı, kullandığı bir hukuki organizasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıf 
müessesesinin bütün sosyal kurumları kapsaması, kamusa! alanın tamamen vakıflara terk edilmesi, 
Özellikle batılı sosyal siyasetçilerin, 16. yüzyıl Osmanlı toplumu için "vakıf cenneti" tabirini kullan
malarına neden olmuştur. Toplumsal bir hizmetin görülmesi aşamasında, hizmetten faydalananlar 
arasında oluşan sosyal ilişkilerin devamlılığı, sosyal bütünleşmeyi de etkilemiştir. Bu sosyal ilişki
ler, sadece hizmetten faydalananlar arasında değil, aynı zamanda hizmeti dağıtanlarla hizmetten 
faydalananlar arasında da oluşmakta, bu sayede herhangi bir kamu ihtiyacının giderilmesi ameliye
si toplumda yatay ve dikey sosyal ilişkilerin artmasını sağlamıştır, 

Osmanlı'nın son döneminde merkezileşme hareketleri, dağınık vaziyet alan vakıfların tek elde 
toplanması, vakıf sektöründe baş gösteren yolsuzlukların ortadan kaldırılması, devlet çatısının batı 
tarzı merkezi bir anlayışla yeniden organize edilmesi ve vakıf potansiyelinden, devletin diğer sek
törlerinde de yararlanma fikri ile Evkaf Nezareti kurulmuştur. 

Batılılaşma döneminde vakıfların yönetiminin merkezi (eştiril mest sonucu, vakıfların imkânla
rının ve gelirlerinin devletin diğer sektörlerine aktarılması ve sonrasında yapılan hukuki düzenle
melerle, hazine ile vakıflar arasında mevcut alacak ve borçların karşılıklı ibra edilmesi, birçok vak
fın bakımı için masraf gerektiren hayrat yapıların Evkaf Hazinesinde kalması, bu kurumlara gelir 
sağlamak için tahsis edilen taşınmazların azalması, hayrat eserlerin harap olmasına, hayri hizmetle
rin ve vakıf hizmetlerinin durma noktasına gelmesine neden olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince; 2 Mayıs 1920 tarihinde "Büyük Millet Meclisi İcra Vekille
rinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" çıkartılarak 11 kişilik İcra Vekilleri Heyetine Şer'iyye ve Ev
kaf Vekâleti de alınarak vakıf işleri bu Vekâlet tarafından yürütülmüştür. 

Atatürk, vakıflara olan hassasiyetim TBMM'nin 1 Mart 1923 tarihinde yapılan açılış konuşma
sında"..,, Vakıflar konusu mühimdir. Memleket ve milletin hakiki menfaati yönünden tetkik ve gü
nün gereklerine uygun bir şekilde çözülmesi lazımdır, çok gereklidir." şeklinde dile getirmiştir. 

Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti'nin 3 Mart 1924 gün ve 429 sayılı Yasa ile kaldırılmasıyla görevle
ri, sonradan kalıcı düzenleme yapılmak üzere; 

- Başbakanlığa bağlı 
- Özerk 
- Özel bütçeli 
• Kamuda ilk meclisli yapıya sahip Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 
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1935 yılında Vakıflar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu tarihler arasında vakıflarla ilgili herhangi 
bir mevzuat yürürlüğe konulmamış. Evkaf Umum Müdürlüğü ve vakıflar bütçe kanunlarına eklenen 
maddelerle idare edilmiştir. Bu dönemde yapılan yasal düzenlemelerle, birçok vakıf taşınmaz ve ge
lirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmış, vakıfların ekonomik güçleri azaltılmıştır. 

1926 yılında yürürlüğe giren Türk Kanunu Medenisinde "vakıf kavramı yerine "tesis" kavra
mı ikame edilmiş, 1967 yılında 903 sayılı Kanunla Medeni Kanunda yapılan değişiklikle "tesis" 
kavramı yerine yeniden "vakıf kavramı ikame edilmiştir. Bu dönemde 185 tesis kurulmuş, vakıf 
hizmetleri son derece azalmıştır. 

1980'li yıllarda bazı avantajları nedeniyle demek yerine vakıf kurma düşüncesi, kurulan vakıf 
sayısında artı; sağlamışsa da, vakıf felsefesinden sapmaları da beraberinde getirmiştir. 

Günümüzde: 

- 17/02/1926 tarihinden Önce kurulmuş, yönetimi ve denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tara
fından yürütülen 41.550 adet mazbut vakıf, 

- 17/02/1926 tarihinden önce kurulmuş, vakfedenlerin soyundan gelenler tarafından yönetilen 
ve denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 300 adet mülhak vakıf, 

• 13/03/1936 tarihinden önce verilen beyanname ile vakıf kabul edilen ve cemaatleri tarafından 
seçilen yönetim kurulları tarafından yönetilen 161 adet cemaat vakfı, 

- 17/02/1926 tarihinden sonra Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan 4.499 adet ye
ni vakıf bulunmaktadır. 

Vakıflarımızın çağdaş yapıya kavuşturulması, yeni vakıflarımızın uluslararası benzer örgütler
le işbirliği yapabilmesi, toplumda saydamlığın sağlanması, mazbut, mülhak, cemaat ve Türk Mede
ni Kanununa göre kurulan vakıflarımızın dağınık mevzuatının bir araya getirilmesi, Avrupa Birliği 
süreci içerisindeki ülkemizde katılımcı, saydam, hesap verilebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas 
alan bir vakıf anlayışının oluşturulması, vakıf hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir 
şekilde yerine getirilebilmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının be
lirlenmesi; modem kamu yönetimi anlayışına uygun vakıflar teşkilatının yeniden yapılandırılması 
ve vakıf hizmetlerine ilişkin temel ilke ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Vakıf yönetimi zihniyetinde, yaklaşımında ve yöntemleri ile organizasyon yapısında köklü de
ğişiklikler öngören tasan; kapsamlı bir çerçeve ve uzun vadeli bir perspektif içinde, vakıflarda "de
mokratik ve iyi yönetişim" ilkelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. 

Dünyada yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim; özellikle yönetim anlayışında ve klasik bürokra
tik yapılarda köklü bir yeniden yapılanmayı gündeme getirmiştir. Dünyada yönetim anlayışını ve 
yapılarını köklü bir şekilde etkileyen veya uyaran değişim faktörleri dört ana başlık altında özetle
nebilir: 

- Ekonomi teorisinde değişim, 
- Yönetim teorisinde değişim, 

- Özel sektörün rekabetçi yapısı ve kaydettiği ilerlemeler, 
- Toplumsal eleştiri ve değişim talebi ile sivil toplumun gelişimi. 

Bütün bu teorik ve reel değişimler doğrultusunda; vakıfların toplumsal rolü ve işlevleri ile bun
ları yerine getirirken uygulayacağı yöntemler ve oluşturacağı kurumsal yapılar tartışma konusu ha-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 
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üne gelmiştir. Genel olarak ifade edilecek olursa, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılım
cılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, daha küçük ancak daha 
etkin bir vakıf yönetimi talebi dile getirilmiştir. 

Tasarı dünyada sivil toplum kuruluşları ve insani değerler ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalar 
ışığında vakıflarımızı 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak amacıy
la hazırlanmıştır. 

Bu tasarı ile; 

- Şeffaf, 

- Katılımcı, 

- Etkili, 

- tnsan haklarına saygılı, 

- Belirsizliği ve ayrımcılığı olmayan, hukuka dayanan, 
• Öngörülebilir bir vakıf zihniyeti ve yönetimi hedeflenmiştir. 
Tasarının temel aldığı yeni yönelim anlayışı ve uygulaması; 

- Hukukun güvencesi altında sivil toplum kuruluşlarına geniş bir alan tanır, 
• Stratejik yönetim anlayışı içinde öncelikli alanlara yoğunlaşır, performansa ve kaliteye önem 

verir, 

- Bilgi teknolojilerini yönetimin bütün süreçlerine yayar ve kullanır, 

- Mevzuatta kısalıktan ve sadelikten yanadır, 
- Yatay organizasyon yapısı ve yetki devrinden yanadır, 

- Katılımın gelişmesi için gerekli güvenli ortamı ve mekanizmaları oluşturur, 
• Hesap verebilirliği artırır, 

- Her şeyin başı olan insan unsurunu geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışır. 

İnsanlığın ortak tecrübesine dayanan vakıflar, ülkemizde yaşayan milyonlarca insanın özgür ve 
müreffeh yaşaması kadar, gelecek nesillerin mutluluğu açısından da son derece önemlidir. Sosyal 
dengelerin kısmen de olsa vakıflar yolu ile sağlanması; vakıfların çağdaş, ölçülebilir, denetlenebi
lir, bürokrasiden uzak bir yapı ve bütçeye sahip olması ile mümkündür. 

21. yüzyılın başlarında yeniden şekillenmekte olan bir dünyada saygın bir yer edinmemiz ve 
halkımızın refahını en üst noktaya taşımamız vakıflarda yeniden yapılanma sürecinin başarısı ile 
yakından ilgilidir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde I- Madde ile; Kanunun amacı; toplumumuzun sosyolojik, kültürel ve ekonomik gelişi
mi ile ulusal ve uluslararası kriter, hukuksal yapılanmalara uygunluk temini maksadıyla, vakıf yö
netimi, faaliyetleri ve denetimi ile yurt içi ve yurt dışındaki vakıf taşınır ve taşınmaz eski eserlerin 
tescili, muhafazası, onarımı, yaşatılması, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değer
lendirilmesini sağlamak, Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Vakıflar Meclisinin teşkilat, görev, yetki ve 
sorumluluklarını belirlemek, bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ola
rak belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 
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Madde 2- Madde ile; kanunun mazbut, mülhak ve yeni vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü
nü kapsaması öngörülmektedir. 

Madde 3- Madde ile; Kanunda geçen kavramların tanımlamaları yapılmıştır. 

Madde 4- Madde ile; mazbut, mülhak, cemaat ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıf
ların hukuki ehliyetlerinin tespiti yapılmıştır. 

Madde 5- Madde ile; Türk Medenî Kanununa göre vakıflar gerçek veya tüzel kişilerin yeterli 
mal ve haklan belirli ve sürekli bir amaca özgüle m eleriyle oluşan mal varlıklarının amaca yeterli
liğinin Mahkemece belirleneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca madde ile; vakıfların, Genel Müdür
lüğe beyanda bulunmak şartıyla, amaçlarını yerine getirebilmeleri için teşkilatlanmaları düzenlen
miş ve yabancıların Türkiye'de vakıf kurabilmelerine imkân verici düzenleme yapılmıştır. 

Madde 6- Maddede; Kanun kapsamında olan vakıfların niteliklerine göre yönetim ve temsil 
usulü belirlenmiştir. Ayrıca madde ile yabancıların Türkiye'de kurulan vakıfların yönetim organla
rında görev alabilmelerine imkân verici düzenleme yapılmıştır. 

Madde 7- Madde ile; yöneticisiz kalan veya yönetim organı oluştu m lam ayan vakıflann Genel 
Müdürlükçe yönetilmesinin, ancak mahkeme kararı ile olacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzen
leme ile yöneticisiz kalan veya yönetim organı oluşturulamayan vakıflann yönetim boşluğunun gi
derilmesi ve yok olması önlenerek tüzel kişiliklerinin devamına imkân sağlanmış, on yıl süreyle yö
neticisiz kalan vakıfların. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idari bir kararıyla mazbut vakıflar statüsü
ne alınması yetkisi mahkemelere bırakılmıştır. 

Madde 8- Madde ile; yeni vakıfların organlannda meydana gelecek eksilmelerin; vakıf senedin
deki hükümlere göre, hüküm bulunmaması halinde vakıf yetkili organının kararı ve Genel Müdürlü
ğün görüşü alınarak mahkeme kararı ile tamamlanacağı düzenlenmiş, vakıf yönetim organlannın ta
mamlanması ile vakfın faaliyet ve hizmetlerinin kesintiye uğraması önlenmiştir. Böylece, Türk Me
deni Kanunundaki "... vakıflarda üyelik olmaz" hükmünün uygulamasına açıklık getirilmiştir. 

Madde 9- Madde ile; halen mevzuatta vakıf kurucusu olabilmek için Öngörülen şartlar; vakıf 
kurma hakkının Anayasal bir hak olması nedeniyle kaldınlmış, vakıf yöneticisi olabilmenin nitelik
leri belirtilmiştir. 

Madde 10- Madde ile; vakıf yöneticilerinin sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiş, halen 
idari kararla görevden alınan mülhak ve cemaat vakfı yöneticileri de dahil olmak üzere, vakıf yö
neticilerinin görevden alınma ve uzaklaştırılmaları yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. 

Madde 11- Madde ile; yürürlükteki mevzuata göre, vakıf yöneticilerinin bazı işlem ve fiilleri 
nedeniyle görevden alınmasını gerektiren yap t mm; idari para cezasına dönüştürülmüştür. 

Madde 12- Madde ile; halen izin almak suretiyle mal alabilen vakıfların, özel hukuk tüzel ki
şileri olmaları göz önüne alınarak, hiçbir makam ve merciden izin almaksızın mal alabilecekleri ve 
mallan üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri hükmü getirilirken, vakfın devamlılığının sağlan
ması açısından mülhak, cemaat ve yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve hakların değiştirile
bilmesi imkânı sağlanmış, vakıflann sonradan edindikleri malları, izin almaksızın yönetim organ
larının karanyla değiştirebileceklerine ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Madde 13- Madde ile; mazbut vakıflann müstakil tüzel kişiliği haiz olması nedeniyle; tescil 
edilmemiş hayrat taşınmazların vakfı adına tescil edilmesi, mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ta
şınmaz mal satış ve taviz bedelleri ile elde edilecek yeni taşınmazlann hisseleri oranında vakıflan 
adına tescil ve kaydının yapılması amaçlanmıştır. 
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Madde 14- Madde ile; mazbut ve mülhak vakıfların ihtiyaç halinde veya vakfiyelerindeki ye
rine getirilmesi fiilen veya hukuken imkân sız la şan şartların, vakıf yönetiminin teklifi, Vakıflar Mec
lisinin kararıyla değiştirilebileceği hükmü getirilerek, vakıfların tüzel kişiliklerinin devamının sağ
lanması amaçlanmıştır. 

Madde ile; ayrıca cemaat vakıflarının ve hayratının amaç ve işlevlerinin de vakıf yönetiminin 
teklifi üzerine Meclis kararı ile yeniden düzenleneceği hükmü getirilerek, cemaat vakıflarının faali
yetlerinin devamının sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 15- Madde ile; Genel Müdürlük ile mazbut ve mülhak vakıflara ait doğrudan kamu hiz
metine sunulan hayrat taşınmazlardan kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılması mümkün 
olmayanlann, vasıf değişikliği yapılarak kullanılabilmesi imkânı getirilmiştir, Aynca, hayrat vakıf 
taşınmazlarının toplumun doğrudan ve bedelsiz istifadesine sunulduğu dikkate alınarak hayrat ta
şınmazlarda koruyucu tedbirler alınmıştır. 

Madde 16- Madde İle; halen kullanılabilir durumda olan eski eser hayrat taşınmazların yaşatıl-
malarını ve geleceğe intikalini sağlamak için amacına uygun hizmetlerde kullanılmak, aslına uygun 
onarım ve restorasyonunu yapmak, güvenlik tedbirlerini almak ve ticari amaçla kullanılmamak şar
tı ile kamu kurum ve loıruluşlanna ve benzer amaçlı vakıflara bedelli veya bedelsiz kullanılmak 
üzere tahsisi ile tahsis imkânı olamayanların fiili olarak asli niteliğine uygun kullanımına kadar ki
ralanması sağlanmıştır. 

Cemaat vakıflarına ait olup, hayrat olarak kullanılamayan taşınmazların da yönetimin talebi 
halinde Meclis kararıyla akara dönüştürülebileceği veya aynı cemaate ail başka bir vakfa tahsis edi
lebileceği hükmü getirilerek, hayrat taşınmazlara fonksiyon verilmesi, gelir getirici şekilde değer
lendirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 17- Tapu kayıtları üzerinde vakıf şerhi bulunan taşınmazları tasarruf edenlerin mirasçı-
sız ölümleri, kaybolmaları veya terk ve mübadil gibi durumlara düşmeleri halinde bu taşınmazla
rın mülkiyetlerinin hiçbir hükme gerek olmaksızın şerhte belirtilen vakfı adına tescili sağlanmıştır. 

Madde 18-Madde ile; taviz bedellerinin dayanağı olan vakıf şerhlerinin çerçevesi belirlenerek 
yargının bu konudaki kökleşmiş içtihatları da dikkate alınarak, gayrisahih vakıflarla ilgili mülkiyet 
ve tasarruf sahipleri ile Genel Müdürlük arasındaki ihtilafların ortadan kaldırılması amacıyla düzen
leme yapılmıştır. Ayrıca, taviz bedellerinin hesaplanmasında rayiç bedelin baz alınması uygulama
sı yerine emlak vergisi değerinin esas alınması ve ödeme kolaylığı getirilerek, maliklerinin serbest 
tasarrufuna bırakılması amaçlanmıştır. 

Madde 19- Madde ile; taviz bedelinin peşin ya da bîr yılda beş taksitte Ödenebilmesi belirtile
rek aynca nakdin yanında eşdeğer bir taşınmazla takas edilebilmesi imkânı verilmiştir. 

Madde 20- Madde ile; Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlann onarım ve inşa 
karşılığı kiralanmasında, kira süresinin 49 yıla kadar belirlenmesi esası getirilerek eski eser taşın
mazların fonksiyonsuz kalarak tahrip olmasının önlenmesi amacıyla, restorasyon karşılığı kiralama 
yoluyla onarım ve yaşatılmasını sağlamak, vakıf taşınmazlarının ihyası ve yatırıma dönüştürerek el
de edilecek gelirle, Genel Müdürlük hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 21- Madde ile; Hazinenin mülkiyetine geçmiş fiilen orman vasfını kaybeden, şehir, ka
saba ve köy yapılarının bulunduğu yerlerdeki mazbut vakıf taşınmazların mülkiyetinin hiçbir hük
me gerek kalmaksızın vakfı adına tescil edilmesi öngörülmekte; vakıf yoluyla meydana gelip de ha-
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zine, özel idare, belediye ve köy tüzel ki siliklerin İn mülkiyetine geçen vakıf su ve kaynağı ve ze
mini ile vakıf su ve kaynaklarının Genel Müdürlüğün hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 22- Madde ile; Genel Müdürlük; mazbut vakıfların hayır sanlarını gelirleri ile gerçek
leştirmektedir. Ancak, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan imar ve parselasyon 
planları ile vakıf taşınmazları yeşil alan, park, okul alanı haline getirilerek taşınmazları gelir kayna
ğı olmaktan çıkarılmasının önlenebilmesi için düzenleme yapılmıştır. 

Madde 23-Madde ile; vakıf malları üzerinde, vakıf hakkının korunması amaçlanmıştır. 

Madde 24- Madde İle; vakıf mallarının korunması ve yok olmaması güvence altına alınmıştır. 

Madde 25- Madde ile; vakıfların amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hiçbir makam ve merci-
den izin almaksızın, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecekleri, yurtdışında şube ve tem
silcilik açabilecekleri, üst kuruluşlar kurabilecekleri, kuruluşlara üye olabilecekleri düzenlenmiştir. 

Ayrıca, vakıfların yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almala
rı ve yardım yapmalarına ilişkin hususlar, Dernekler Kanununa paralel olarak düzenlenmiştir. 

Madde 26- Madde ile; günümüz koşullarında bir tüzel kişinin gelir elde edebilmesi için şirket 
veya iktisadi işletme kurması gerekliliği realitesi ile mevcut mevzuatta yeni vakıfların iktisadi işlet
me ve şirket kurmaları izne tabi iken, izin alma zorunluluğu kaldırılarak sadece Genel Müdürlüğe 
bilgi verilmesi düzenlenmiş, ayrıca diğer vakıflara da bu hak tanınarak eşitlik sağlanmıştır. 

Ancak, Genel Müdürlük ve mazbut vakıfların gelirleri ve akar malları i!e iktisadi işletme veya 
şirket kurulabilmesinde Bakanlar Kurulundan izin alınması öngörülmüştür. 

Madde 27- Madde ile; sona eren yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve 
hakların intikali düzenlenerek, senedinde özel hüküm bulunmayanların mallarının benzer amaçlı 
vakfa intikali mahkeme kararına bağlanarak vakıf hizmetlerinin devamlılığı sağlanmıştır. Ancak, 
dağıtılan yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar ise Genel Müdürlüğe in
tikal edecektir. 

Madde 28- Madde ile; ülkemizin kültür mirası niteliğinde olan vakıflara ait taşınır ve taşınmaz 
eski eserlerin fespiti, envanterinin çıkanlması, tescili, Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
olanların; korunması, koruma alanlarının kamulaştırılması, değerlendirilmesi, onanmları ile resto
rasyonlarının Genel Müdürlükçe yapılması ve aynca yeterli geliri bulunmayan mazbut vakıflara ait 
abide eserlerin geleceğe intikalinin sağlanması, yaşatılması için benzer amaçlı vakıf gelirlerinden 
harcama yapılabilmesi hususlarında düzenleme yapılmıştır. 

Madde 29- Madde ile; vakıf eski eserler, ülkemizin kültürel ve tarihi değerleri olduğundan bu 
eserlerin korunması ve muhafazası için kamu kurum ve kuruluşlan yanında, kullanıcılarına da yü
kümlülük getirilmiştir. 

Madde 30- Madde ile; mevcut mevzuatta olduğu üzere, vakıf yoluyla meydana gelmiş ancak 
çeşitli nedenlerle hazine, belediye veya özel idarelerin mülkiyetine geçmiş vakıf taşınmazların, vak
fiyelerinde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilebilmesini temin gayesi ile, vakıflarına dönüşü dü
zenlemesi korunmuştur. 

Madde 31- Madde ile; vakıfların muhasebe kayıtlarını tutarken uyacakları usul ve esasların, 
bütünlük ve eşitliğin korunmasını temin amacıyla, denetim makamı olan Genel Müdürlükçe belir
lenmesi hususu düzenlenmiştir. 
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Ayrıca, mazbut vakıfların her birinin ayrı tüzel kişiliği haiz olduğu göz önüne alınarak, hesap
larının ayrı takip edilmesi ve tüm vakıfların varlıklarını ekonomik kural ve riskleri gözetmek şar
tıyla serbestçe değerlendirmesi imkânı getirilmiştir. 

Madde 32- Madde ile; vakıfların, işletme ve iştiraklerinin faaliyet raporları ile mali tabloları
nın ve vakıf yöneticilerinin isimlerinin belirlenen süre içinde Genel Müdürlüğe beyan edilme yü
kümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 33-Madde ile; vakıflarda iç denetimin esas olduğu belirtilerek, kendi organları veya ba
ğımsız denetim kuruluşları tarafından denetlettirilebilme esası getirilmiştir. Ayrıca, vakıfların ama
ca uygunluk, iktisadi işletmelerinin ise mevzuata uygunluk denetiminin Genel Müdürlükçe yapıla
cağı düzenlenmiştir. 

Madde 34- Madde ile; Genel Müdürlükçe temsil ve idare edilecek, her biri ayrı tüzel kişilik 
olan vakıfların gayri safi gelirlerinden, yıllık yönetim ve temsil masrafı alınarak bütçeye gelir kay
dedilmesi hususu düzenlenmiştir. 

Madde 35- Madde ile; Genel Müdürlük olarak hizmet veren kurum hizmetlerinin daha verim
li ve çağdaş hale gelebilmesi için. Başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Vakıflar Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur. 

Madde 36- Madde ile; Genel Müdürlüğün fonksiyon ve hizmetleri; sosyolojik, ekonomik ve 
kültürel gelişme ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 

Madde 37- Madde ile; Genel Müdürlüğün iç ve dış denetim mekanizması 5018 Sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yeniden belirlenmiştir. 

Madde 38- Madde ile; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ha
zırlanması amacıyla Genel Müdürlüğün bütçesi İle ilgili düzenleme yapılmıştır. 

Madde 39- Madde ile; Genel Müdürlüğün gelirleri, kaynaklarına göre belirlenmiştir. 
Madde 40- Madde ile; mazbut vakıfların taşınmazlarının satışları ile taviz bedellerinden elde 

edilen paraların harcanması ile İlgili özel hüküm getirilmiş, bu paraların yeni mal alımı, eski eser 
taşınmazların onarım ve yapımında ve geliri kalmayan mazbut vakıflara ait taşınmazların onarımın
da harcanması imkânı sağlanmış, şartlı bağışların bağışlayanın iradesi doğrultusunda değerlendiri
leceği ve kullanılacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 41- Madde ile; vakıf sorunlarının, daha objektif şekilde çözümlenmesi için Genel Mü
dürlüğün en üst seviyedeki karar organı Vakıflar Meclisi, sivil toplum kuruluşları olan vakıflardan 
da temsilci alınmak suretiyle katılımcı bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde kurulan teşkilatlar içerisinde, yegâne meclis şeklinde oluşuma sahip 
olan ve halen atanmış beş kişiden oluşan vakıflar meclisi, yeniden yapılandırılmış ve vakıfların sa
yısal oranlan göz önünde b ulundum I may arak 41 550 mazbut vakfı temsilen on iki, 300 mülhak vak
fı temsilen bir, 161 cemaat vakfını temsilen bir, 4499 yeni vakfı temsilen üç kişi olmak üzere on ye
di kişiden oluşturulması planlanmıştır. Meclis çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Madde 42- Madde ile; yapısal değişikliğe paralel olarak Vakıflar Meclisinin görevleri yeniden 
düzenlenmiştir. 

Madde 43- Madde ile; Vakıflar Meclisi üyelerinin nitelikleri ile görev sürelerine ilişkin düzen
leme yapılmıştır. 
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Madde 44- Madde ile; Vakıflar Meclis üyelerinin yenilenmesi ve ödenecek huzur hakkı ile il
gili düzenleme yapılmıştır. 

Madde 45- Madde ile; Vakıflar Meclisinin toplantı şekli ile karar nisabı ile ilgili düzenleme ya
pılmıştır. 

Madde 46- Madde ile; Vakıflar Meclisi Üyelerince uyulması gereken hususlar düzenlenmiştir. 

Madde 47- Madde ile; Genel Müdürlüğün belirlenen görevleri dikkate alınarak merkez teşki
latı, ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

Madde 48- Madde ile; Genel Müdürün görev ve yetkileri belirlenmiştir. 

Madde 49- Madde ile; Genel Müdür yardımcılarının sayısı ve görevleri belirlenmiştir. 

Madde 50- Madde ile; Genel Müdürün görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine getire
bilmesi için ana hizmet birimleri çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

Madde 51- Madde ile; Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir, 
Madde 52- Madde ile; Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 53- Madde ile; Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 54- Madde ile; Sanat Eserleri ve Yapı işleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlerimi şiir. 
Madde 55- Madde ile; Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 56- Madde ile; Finansman Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 57- Madde ile; Kültür ve Tescil Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 
Madde 58- Vakıf medeniyeti, Türk kültürünün bir parçası olarak doğmuş ve Anadolu üzerin

den tüm dünya medeniyetlerine yayılmış büyük bir geleneksel yapıdır. Vakıf medeniyetinin ana yur
du olan Anadolu topraklarından yola çıkarak, tüm Dünya üzerinde izlerine rastlayacağımız vakıf 
eserleri, vakıf faaliyetleri, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma örnekleri, artık bir ortak dünya mi
rası haline gelmiştir. Bu çerçevede; vakıf kavramını uluslararası platformdan ayrı düşünmek müm
kün olmamaktadır. 

Mazbut ve mülhak vakıfların yurt dışındaki emlakini takip edecek, dış kaynaklı fonlara, işbir-
liklerine ulaşabilecek koordinasyon çalışmalarını yürütecek ve Avrupa Birliği uyum sürecinde di
ğer birimleri yönlendiren, ortak çalışmalarda ve düzenlemelerde bulunacak olan Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı kurulmuştur. 

Madde 59- Madde ile; Genel Müdürlüğün danışma birimleri düzenlenmiştir. 

Madde 60- Madde ile; Hukuk Müşavirliğinin görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 61- Madde ile; yeni oluşturulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri dü
zenlenmiştir. 

Madde 62- Basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri, çağdaş bir kamu yönetimi mekanizmasının 
vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik, karşılıklılık sağlayan 
çark rolünü gören; basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri. Genel Müdürlüğün şeffaflığa kavuşturulma
sı, misyonunun ve vizyonunun doğru ve etkili bir biçimde kamuoyuna aktarılması amacıyla tüm yö
netim örgütlerinin içinde bulunması gereken Önemli mekanizmalardan biridir. 

Madde ile; ilk defa vakıflara yönelik kamuoyu oluşturacak, kamuoyunun düşünce ve talepleri
ni lakip ederek, planlı ve sürekli iletişim programlan uygulayacak, Genel Müdürlüğün yaptığı ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 



- 10 — 

Genel Müdürlüğün her kesimine yönelik iş ve etkinliklerin duyurusunu yaparak, kamuoyunun bun
lardan yararlanmasını, bunlara yönelik bilgi almasını kolaylaştıracak ve bütün bunlara ek olarak bil
gi edinme hakkı çerçevesinde vatandaşların her türlü bilgi ve belgeye ulaşmalarını sağlayacak olan 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulmuştur. 

Madde 63- Madde ile; Genel Müdürlüğün yardımcı hizmeı birimleri sayılmıştır. 

Madde 64- Madde ile; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 65- Madde ile; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 66- Madde ile; Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı belirlenerek kurulması ve kaldırılma
sına ilişkin usullere yer verilmiştir. 

Madde 67- Madde ile; Genel Müdürlüğün asli ve sürekli hizmetlerini yürütecek olan persone
lin kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Madde 68- Madde ile; Genel Müdürlük personelinin atama esasları belirlenmiştir, 
Madde 69- Madde ile; Genel Müdürlük görevlerinin gerektirdiği uzmanlık hizmetlerinin Vakıf 

Uzmanı ve Uzman Yardımcılarından oluşacak meslek personeli eliyle yürütülmesi, bu personelin 
nitelikleri, mesleğe giriş, yeterlik sınavları ve atanmaları düzenlenmiş, çalışma usul ve esaslarının 
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 70- Madde ile; Vakıflar Denetim Elemanı ve Vakıflar Denetim Eleman Yardımcısı ola
bilme şartlan belirlenmiş, yarışma ve yeterlik sınavının şekli ile uygulama esaslarının yönetmelik
le belirleneceği hususu düzenlenmiştir. 

Madde 71- Madde ile; Genel Müdürlük kadroları teşkilat yapısına uygun olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Madde 72- Özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda işin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yerli 
ve yabancıların sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 73- Madde ile; Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait döner sermayesi bulunan 
sağlık birimlerinde, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; bu birimlerde ça
lışan personele; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında uygulanan ödeme miktarını aşmamak 
kaydıyla Meclisçe belirlenecek usul, esas ve oranda performans ödemesi yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 74- Madde ile; Genel Müdürlüğün her kademesindeki yöneticilerin yapacakları hizmet 
ve görevlerle ilgili sorumlulukları belirlenmiştir. 

Madde 75- Madde ile; her kademedeki yöneticinin sınırları açıkça belirlenmek şartıyla yetki
lerinden bir kısmını astlarına devredebileceği belirtilmiştir. 

Madde 76- Madde ile; mazbut ve mülhak vakıfların vakfiyelerindeki şartlar doğrultusunda il
gililerin haklarının korunması amaçlanmıştır. 

Madde 77- Madde ile; mülhak vakıflar ile ilgili davalarda mülhak vakıf yönetimi ile Genel 
Müdürlüğün birlikte hasım gösterilmesi esası getirilerek davaların koordineli şekilde takibi sağlan
mıştır. 

Madde 78-Madde ile; Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların Devlet malı im
tiyazından yararlanması, onarımları İle kiralanmalarında ve alacakların tahsilinde kolaylık sağlan
ması, vakıflara yapılacak bağışların artırılması bakımından vergi muafiyet ve istisnaları getirilmiş, 
usule İlişkin bazı işlemlerde kolaylıklar sağlanmıştır. 
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Madde 79- Madde ile; Genel Müdürlük personelinin Özlük haklarına ilişkin düzenleme yapıl
mıştır. 

Madde 80- Madde ile; vakıf eski eserlerin onarımları ve restorasyonları İle çevre düzenlemesi 
ve kamulaşlımıa işlemleri amacıyla yapılacak harcamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan is
tisna tutulması; buna ilişkin usul ve esasların, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüş
leri alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesi hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 81 - Genel Müdürlük ve vakıflara yönelik yapılanmaya ilişkin eski kanun hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Ayrıca tüm vakıflarda teftiş ve denetleme payının kaldırılması amacıyla, Türk Medeni Kanu
nunun 111 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- Madde ile; bu Kanunla kadro ve görev unvanları değişenlerin durumları be
lirlenmiştir. 

Geçici Madde 2- Madde ile; Kanunda düzenlenmesi öngörülen yönetmeliklerin bir yıl İçerisin
de yürürlüğe konulması hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 3- Madde ile; Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar hizmetin ak
samaması için mevcut birimlerin görevlerini yerine getirmeye devam etmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 4- Madde ile; Kanuna göre taşra teşkilatında yeniden düzenleme yapılıncaya ka
dar hizmetin aksamaması için mevcut taşra teşkilatının göreve devamı sağlanmıştır. 

Geçici Madde 5- Madde ile; bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tasarruf edenlerinin ölüm, 
kayıp, terk ve mübadil gibi durumları nedeniyle son mirasçı sıfatıyla tapuda hazine adına tescil edil
miş vakıf taşınmazların vakfına dönmesi sağlanmıştır. 

Geçici Madde 6- Madde ile; taviz bedellerine ilişkin getirilen düzenlemenin, halen derdest bu
lunan davalarda da uygulanarak, vakıf hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanmıştır. 

Geçici Madde?- Madde ile; Mazbut vakıf taşınmazların herhangi bir hüküm ve karar alınmak
sızın vakfı adına tescil edilmesi sağlanmıştır. 

Geçici Madde 8- Madde ile; evlatlarının yararlandın İması ağırlıklı olan mülhak vakıfların ilgi
lilerinin talebi halinde Türk Medeni Kanununun 372 nci maddesinde düzenlenen aile vakfına dö
nüşmesi imkânı getirilmiştir. 

Geçici Madde 9- Madde ile; cemaat vakıflarının mal edinememeleri nedeniyle halen tapuda 
nam-ı müstear ve nam-ı mevhum, bağışçı, vasiyetçi, Genel Müdürlük ve hazine adına kayıtlı bulu
nan taşınmazların vakfı adına tescili imkanı getirilmiştir. 

Madde 82- Yürürlük maddesidir. 

Madde 83- Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

Esas No: 1/1054 
Karar No: 8 S/5/2006 
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 14/2/2005 tarihinde TBMM Başkanlığına arzı kararlaştırılan "Vakıflar 
Kanunu Tasarısı", Başkanlık tarafından, 17/6/2005 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komis
yonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale edilmiş olup Komisyonumuz 30/6/2005 tarihinde ta
sarıyı görüşmeye başlamıştır. 

Tasan genel olarak; mazbut, mülhak, cemaat, esnaf ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan 
vakıfları düzenleyen dağınık mevzuatın biraraya getirilmesi; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz vakıf
ların vakfiyelerinde ve vakıf senetlerinde yazılı hayır, şart ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine 
getirilebilmesi; vakıflara ait taşınmazların ekonomik bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi; 
mimari ve tarihi değere sahip vakıf abide ve eserlerin muhafazası, onarımı ve yaşatılması; AB ül
kelerindeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak mülhak, cemaat ve Türk Medeni Kanunu
na göre kurulan vakıflarımızın yapılandırılması ve amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmalarının 
temin edilmesi; vakıf teşkilatının, çağdaş kamu yönetimi anlayışına uygun şekilde yeniden yapılan
dırılması ve vakıf hizmetlerine ilişkin temel ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği cemaat vakıflarına ve bunların malvarlığına temel hak ve Özgür
lükler bağlamında Özel bir ilgi göstermekledir. Konu Katılım Ortaklığı Belgesinde Kısa Vadeli Ön
celikler arasında. Genişletilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler bölümünde ve Dini Özgürlükler 
başlığı altında; 

"Gayrimüslim azınlıklar ve cemaatlerin karşılaştığı bütün sorunları Avrupa standartları doğrul
tusunda kapsamlı bir biçimde ele alan bir yasanın kabul edilmesi. Anılan yasanın kabulüne kadar, 
evvelce ya da halihazırda gayrimüslim dini cemaat vakıflarına ait gayrimenkullerin yetkili kuruluş
lar tarafından satışının veya bunlara el konulmasının askıya alınması." 

şeklinde, 2005 İlerleme Raporunda ise; 
"Dini özgürlüklere İlişkin olarak, Ekim 2004'ten bu yana, gerek mevzuat gerek uygulama ba

kımından sadece çok sınırlı gelişme kaydedilmiştir... Uygulamada, gayrimüslim topluluklar önem
li sorunlarla karşılaşmaya devam etmektedirler: Bu topluluklar tüzel kişilikten yoksundurlar, sınır
lı mülkiyet hakkına sahiptirler, vakıflarının yönetiminde müdahaleyle karşılaşmakta ve bunların 
kendi din adamlarını eğitmelerine izin verilmemektedir. 

Halen Türk Parlamentosunda bulunan Vakıflar Kanununa ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
Böyle bir yasa gayrimüslim topluluklara vakıflarıyla ilişkin olarak bazı iyileştirmeler sağlama po
tansiyeline sahip olsa da, mevcut haliyle Avrupa standartlarının gerisinde kalmaktadır. Dini çoğul
culuk daha genel olarak, sadece, tüm dinî toplulukların faaliyet gösterebilmesi için koşulları sağla
yan açık ve kapsamlı bir yasal çerçeve yoluyla garanti edilebilir. 

Dini vakıflar, mahkeme kararı olmadan, onları kapatabilen, varlıklarına el koyabildi, mali des
tekçilerini azledebilen ve varlıklarının ve hesaplarının yönetimine müdahale edebilen Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün müdahalesine manız kalmaya devam etmektedir. 
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Haziran 2O04'te kabul edilen "Gayrimüslim Dini Vakıfları Kurulları Yöntem ve İlkelerine iliş
kin Tüzüğünün, Ermeni toplumunun yeni kurallara uygun bir şekilde seçim yapma teleplerinde uy
gulanmadığı söylenmektedir. 

Mülkiyet haklarına gelince, Ocak 2003 Tüzüğüne uygun olarak yapılan 2285 mülkiyet kaydı 
başvurusundan 341'i kabul edilmiştir. Başvurulan sadece Tüzük'te listelenen 161 azınlık vakfı ta
rafından yapılabilmiştir. Dini toplulukların yasal statüleri olmayışı nedeniyle, mevcut mülkiyetleri
ne el konulması riski halen devam etmektedir ve hukuki yollarla mülkiyeti geri alma gayretleri bir
çok sorunla karşılaşmaktadır. Katolik ve Protestan topluluklar dahil bazı gayrimüslim dinî topluluk
lar hala kendi vakıflarım kurma hakkına sahip değildirler ve dolayısıyla mülkiyet kaydettirme, elde 
etme ve elden çıkarma haklarından mahrumdurlar. 

Son gelişmeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hazine de dahil olmak üzere Devlet makamla
rınca artan bir baskı olduğunu akla getirmektedir. Gayrimüslim dîni vakıflardan el konulan mülki
yetin üçüncü taraflara satılmasına yönelik ihaleler düzenlenmiştir. Örneğin, geçmişte Hazine tasar
rufuna geçirilen veya Hazineye transfer edilen İstanbul'daki Rum Ortodoks Vakıflarına ait mülkle
re ilişkin olarak Temmuz 2005'te birkaç ihale başlatılmıştır. Satışla sonuçlanmamış olsa da bu iha
leler, Parlamentonun, bu tür mülklerin ilgili topluluklara iadesini öngören, ancak, mevcut haliyle, 
üçüncü taraflara satılan mülkler için tazminat öngörmeyen Vakıflar Yasası Taslağını ele almasıyla 
aynı döneme rastlaması nedeniyle Özel dikkat çekmektedir." 

şeklinde yer almıştır. 

30/6/2005 tarihinde Komisyonumuz; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Sekre
terliği, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin de katılımıy
la tasarıyı görüşmeye başlamıştır. Toplantıda tasarının Avrupa Birliği Müktesebatına uygunluğunu 
araştırmak amacıyla, Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU başkanlığında İzmir Milletveki
li Zekeriya AKÇAM ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şükrü ELEKDAG'dan oluşan bir Alt Komis
yon kurulması kararlaştırılmıştır. 

19/10/2005 tarihinde çalışmalarına başlayan Ait Komisyon, tasarıyı; Vakıflar Genel Müdürlü
ğü, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla 19/10/2005, 
26710/2005 ve 26/4/2006 tarihli toplantı lannda incelemiştir. Komisyonun ve dolayısıyla Alt Komis
yonun sadece AB Müktesebatı ve genel olarak AB uyum süreciyle ilgili meseleleri görüşeceği dü
şüncesinden hareketle, maddeler teker teker incelenmiş, uyum süreciyle ilgisi olmayan hükümler ve 
özellikle Komisyonumuzun tali komisyon olmasından bahisle Vakıflar Genel Müdürlüğünün perso
neli ile ilgili maddeler alt komisyonda müzakere edilmemiştir. 

Alt komisyon toplantılarında tasarının geneli üzerinde; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından tasarının; esas olarak teknik anlamda vakıflar
la ilgili hususların düzenlenmesi amacıyla oluşturulduğu, azınlık haklarım düzenlemeyi amaçlayan bir 
tasan olmadığı ve üzüntü verici bir şekilde AB çevrelerince konunun bu şekilde anlaşıldığı; tasarının 
aslında vakıflar konusunda çok büyük açılımlar getirdiği ve sadece 1936 yılında Beyanname vermiş, 
isimleri Resmi Gazetede yayımlanmış ve belirli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemeyi en
gelleyen Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre de bir daha kurulması mümkün olmayan ce
maat vakıflarını düzenlemediği, lam aksine teknik düzeyde vakıfların amacını ve işlevselliğini düzen
lemeyi ve dağınık bir mevzuat topluluğunu bir araya getirmeye çalıştığı hatta AB çevrelerinden her
hangi br talep gelmese bile vakıflar konusunun bir kanun değişikliğiyle düzenlenmesi gerektiği, 
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Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tarafından; her ülkenin vakıflar konusunda farklı düzenlemelere 
sahip olduğu; cemaat vakıflarının mülkiyet haklan konusundaki iddialarına ilişkin olarak ise; haliha
zırda üç davanın (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve 
Rum Patrikhanesi Büyükada Yetimhanesi Başvurulan) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine intikal et
tiği ve davacıların Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin mülkiyet hakkını düzenleyen 1 Numaralı Ek 
Protokolüne İstinaden tazminat talep ettikleri ve kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığı iddialarını da 
gündeme getirdikleri; AB çevrelerinin 1974 tarihli Yargıtay Genel Kurulu Kararından sonra lapu iş
lemleri iptal edilen taşınmazlar için el konulmuş mallar ifadesini kullandığı ve ilk iki davanın önümüz
deki aylarda sonuçlanmasının beklendiği ve tahminen sekiz yüz davanın daha açılabileceği, 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcileri tarafından İse; AB Komisyonuyla konuya ilişkin 
diyaloglarının devam ettiği, her şeye rağmen AB çevrelerinin tasanyı olumlu karşıladıkları, vakıf
lar konusunda AB Müktesebatı olmadığı ve tarama sürecinde ülkemizin karşısına bu konunun doğ
rudan çıkmayacağı ama konunun Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporlarında yer aldığı ve 
Müktesebatın olmamasından dolayı temel hak ve özgürlükler çerçevesine oturtulduğu, AB Komis
yonunun cemaat vakıflarının mülkiyet haklarına özel bir ilgi gösterdiği ve bu konuda Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin olası bir olumsuz kararının yargı ve temel haklar konusundaki tarama süre
cini de etkileyebileceği, çünkü söz konusu ihtimalde artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kara
rının da Müktesebatın bir parçası sayılacağı hatta konunun bir performans denetimine çevrilebile
ceği hususu belirtilmiştir. 

Alt Komisyon toplantılarında gerçekleştirilen fikir alış-verişleri neticesinde tasarının 7. mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Alt Komisyon Raporuna derç edilmesi kabul edilmiştir; 

• "Madde 7- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mazbut vakıflar arasına alınan vakıf
lara bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamaz. 

On yıl süreyle yönetici atanamayan veya yönetim organı oluşturul a mayan mülhak vakıflar yer
leşim yeri mahkemesi kararıyla Genel Müdürlükçe yönetilir ve temsil edilir. 

İlgililerin vakfiye şartlanna göre intifa hakları saklıdır." 
Değişikliğin gerekçesi: Düzenleme ile yöneticisiz kalan veya yönetim organı oluşturulamayan 

mülhak vakıflann Genel Müdürlükçe yönetilmesinin ancak yerleşim yeri mahkemesi karan ile ola
cağı hüküm altına alınmıştır. Yöneticisiz kalan veya yönetim organı oluşturulamayan mülhak vakıf
lann, yönetim boşluğunun giderilmesi ve yok olması önlenerek tüzel kişiliklerinin devamına imkân 
sağlanmış, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idari bir karanyla mazbut vakıflar statüsüne alınması yet
kisi mahkemelere bırakılmıştır. 

Alt komisyon toplantılannda, üzerinde önemle durulan diğer madde veya konular hakkında ise; 
• Madde 10- Vakıf yöneticilerinin sorumluluklarını ve görevden alınmasını düzenleyen bu 

madde ile ilgili olarak vakıf yöneticilerinin gereken hallerde halen idari işlemle görevden alındık
ları ve bir daha vakıflann yönetim veya denetim makamlarında görev alamadıklan ama tasarıyla bu 
prosedürün kaldırıldığı; idari işlemlerle kullanılan bu yetkinin mahkemelere verildiği, görevden al
ma hükmünün AB ülkeleri mevzuatlarında da olduğu, mahkeme kararıyla görevden alınan yöneti
cinin mer'i mevzuatta olduğu gibi daimi olarak değil de sadece 5 yıl süreyle yönetim veya denetim 
organlarında görevli olamayacaklarının düzenlendiği, 

• Madde 12- Vakıfların; mal edinimini, haklannı ve akar cinsinden olan mallarının değiştiril
mesini düzenleyen madde ile ilgili olarak vakıfların yürürlükteki mevzuata göre izinle mal edİne-
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bildikleri ama özel hukuk tüzelkişiliğine sahip olmaları dolayısıyla tasarı ile izin şartının kaldırıldı
ğı; vakıfların devamının sağlanması amacıyla da başlangıçta özgülenen malvarlığının değiştirilebil
mesinin düzenlendiği, düzenlemelerin AB ülkelerinin mevzu atlarıyla tam uyumlu olduğu, 

• Madde 14- Vakıflarda amaç, şart ve işlev değişikliğini düzenleyen bu madde ile ilgili ola
rak; yeni vakıfların Türk Medeni Kanununa göre kurulduğu ve yine bu Kanunun 113. maddesinde
ki amaç değişikliğinden faydalanabildikleri ama aynı düzenlemelerden yararlanamayan cemaat va
kıflarının amaç değiştiremedikleri ve bu sebeple faaliyetini tamamlayanların mazbut vakıflar kap
samına alındığı, oysa tasarının cemaat vakıfları için bir açılım olduğu ve tasan ile vakıf yöneticisi
nin teklifi üzerine Vakıflar Meclisi tarafından cemaat vakıflarının vakfıyelerindeki şartların değişti
rilebileceği, 

• Madde 41- Vakıflar Meclisinin oluşumunu düzenleyen bu madde ile ilgili olarak Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün meclisli tek kamu kuruluşu olduğu ve meclisin daha demokratik bir yapıya 
kavuştumIduğu, Vakıflar Meclisinde her cemaate ayrı birer temsilcilik verilmediği çünkü vakıflar 
arasında din veya ırk bazında ayrım yapılmadığı, çeşit yönünden teknik bir ayrım yapıldığı ve AB 
ülkelerinde de konunun genellikle bu şekilde düzenlendiği, 

• Geçici madde 7- Bu madde ile tasarının kanunlaşıp yürürlüğe gireceği tarihe kadar çeşitli ne
denlerle Vakıflar Genel Müdürlüğü veya birimleri adına kaydedilmiş mazbut vakıflara ait taşınmaz
ların herhangi bir hükme veya karara gerek kalmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üze
rine Tapu Müdürlükleri tarafından vakfı adına tescil edileceği, 

• Geçici Madde 9- Bu madde ile ilgili olarak; Osmanlı Devleti zamanında kilise, havra, me
zarlık gibi çeşitli şekillerde kurulan hayır kurumlarının hukuki statüsünün bir düzene kavuşturulma
sı amacıyla 1936 yılında bu hayır kurumlarından beyanname alındığı ve bu beyanname kapsamın
da belirtilen malvarlığının bu tip yapılanmaların vakfiyesi olarak kabul edilip bu hayır kurumları
nın tüzel kişilik kazandıkları ve cemaat vakıflarının aslında böyle onaya çıktığı; 1974 senesine ge
lindiğinde ise Yargıtay Genel Kurulunun 1936 beyannamesinde yeni mal edinme hakkı olmadığın
dan dolayı cemaat vakıflarının aslında mal edinemeyeceği ve dolayısıyla bağışlanan malların bağış
layana geri döneceğini belirten kararı üzerine tapuda buna yönelik işlemlerin başladığı ama miras
çısı kalmayanların bağışlarının son mirasçı sıfatıyla Hazine'ye geçtiği; bu ve benzer şekilde cema
at vakıflarının mal edinememeleri dolayısıyla tapuda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazine, namı-
müstear, nam-ı mevhumlar veya vasiyet edilmiş veya bağışlanmış olup da halen bağışlayan veya 
vasiyet edenler adına kayıtlı taşınmazların tasarının kanunlaşması durumunda yürürlüğünden İtiba
ren 18 ay içerisinde Tapu Sicil Müdürlüklerine müracaat edilmesi halinde ilgili vakıfları adına tes
cil edilebileceğini düzenlediği; bu düzenlemelerden fazlasının, Osmanlı Devletinden intikal edenler 
ve daha sonra Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş vakıflarla ilgili dağınık bir mev
zuatı birleştirmeyi amaçlayan bir tasanda olmaması gerektiği; 30/6/2005 tarihindeki TBMM Avru
pa Birliği Uyum Komisyonu toplantısında da gündeme gelen ve Avrupa Komisyonu Türkiye Dele
gasyonumun da ilgili bazı taleplerinin olduğu cemaat vakıflarının tapuda iptal edilmiş ve mülkiye
ti iyiniyelli üçüncü kişilere geçmiş malları hakkındaki tazminat konusunun esas olarak bu tasarı 
kapsamında ele alınmaması, gerekiyorsa belki farklı boyutlarda ele alınması gerektiği; bu türden ce
maat vakfı kavramının AB ülkelerinde olmamasına rağmen tasarının düzenlediği hükümlerin ve söz 
konusu vakıflar ile ilgili açılımların, temel hak ve özgürlükler bakımından AB ülkeleri düzenleme
lerinin kesinlikle gerisinde olmadığı, 

şeklinde tespitlerde bulunulmuştur. 
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Sonuç olarak, Alt Komisyon; konuyla ilgili, AB'ye üye ülkelerin tamamını kapsayan ortak bir 
düzenlemenin olmadığı ve AB üyesi her ülkenin temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kendine öz
gü düzenleme yapma hakkına sahip olduğu hususu; tasarının 14, maddesiyle ilgili olarak amacın de
ğiştirilebilmesinin gerçekten faydası kalmamış değiştirilmesi gereken hususlar için olduğu kadar fa
aliyet gösterilen konuları da kapsadığı ve tasarıda düzenlendiği kadar kolay olmaması gerektiği ve 
mütekabiliyet ilkesine yönelik düzenlemelerin tasarıda yer alıp almaması yönündeki tartışmalar ha
tırda tutularak; 7. madde dışında, tasanda başka bir değişikliğe gerek olmadığı kararına varmış ve 
bu husus lan Alt Komisyon Raporunda belirtmiştir. 

Alt Komisyon çalısmalannı 26/4/2006 tarihinde tamamlamış ve aynı tarihte Raporunu Komis
yon Başkanlığına sunmuştur. 

27/4/2006 tarihli AB Uyum Komisyonu'nun 12. toplantısında tasan, AB Genel Sekreterliği, Va
kıflar Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür. Mütekabi
liyet ilkesine yönelik hususların tasarıda olup olmaması yönündeki müzakerelerin ardından tasarı, sa
dece 7. maddesi, Alt Komisyon Raporunda belirtildiği şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edildiğinden, ayrı bir metin düzenlenmesine gerek gö
rülmemiştir. 

Raporumuz, Adalet Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Yaşar Yakış 
Düzce 

Sözcü 

Öner Gülyeşil 
Siirt 

Üye 
Zekeriya Akçam 

İzmir 

Oye 
OtlVÎF "Vftft 

Mersin 

Üye 
Ersin Arıoğlı 

İstanbul 

Başkan vekili 

Alî Rıza Alaboyun 
Aksaray 

Kâtip 

Nevin Gaye Erbatur 
Adana 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Aydın Damanoğfct 
Trabzon 

Alg 

Üye 

Başkan vekili 

Onur Öymen 

İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Necdet Budak 
Edime 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Musa Sıvacıoğlıı 
Kastamonu 

Üye 
Afif Deıflii'kıvan 

Batman 

an Haca!oğlu 

İstanbul 
(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
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Ad a 1e I Komisyonu Rap uru 

Türkiye Büyük Mille! Meclisi 
Adale! Komisyonu 
Esas No : 1/1054 5/10/2006 
Karar No: 110 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖNA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 17/6/2005 tarihinde, esas komisyon olarak Plan ve 
Bütçe Komisyonuna; tali komisyon olarak da Adalet Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyo
nuna havale edilmiş olan "Vakıflar Kanunu Tasarısı (1/1054)", Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlı
ğının söz konusu Tasarıyla ilgili olarak, amaç ve içerik açısından esas komisyon olarak Adalet Ko
misyonunda görüşülmesi yönündeki talebi. Adalet Komisyonunca da uygun bulunduğundan bu iş
lem, İçtüzüğün 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Meclis Başkanlığınca yerine getiril
miş ve söz konusu Tasarı (1/1054), esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuzun 17/5/2006 tarihli 48 inci toplantısında görüşülen ve geneli üzerindeki görüş
meleri tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilen ancak, maddelerin ayrıntılı biçimde ince
lenerek düzenlenmesi için Alt Komisyona havale edilen söz konusu Tasarı, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Denetim Demeği Eleman
ları Derneği ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla Alt Komisyon, değişik tarihlerde 
yaptığı beşi aşkın toplantıda etraflı bir şekilde inceleyip görüşmüş ve raporunu Komisyonumuza 
sunmuştur. 

Komisyonumuz; Zonguldak Milletvekili Koksal TOPTAN Başkanlığında, Komisyon Başkan
lık Divanı üyeleri; Başkanvekili, İsparta Milletvekili Recep ÖZEL, Sözcü, Kırıkkale Milletvekili 
Ramazan CAN ve Kâtip üye, Kilis Milletvekili Hasan KARA ile diğer Komisyon üyeleri; Adıya
man Milletvekili Fehmi Hüsrev KUTLU, Ağrı Milletvekili Halil ÖZYOLCU, Ankara Milletveki
li Haluk İPEK, Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU, Artvin Milletvekilleri Orhan YIL
DIZ, Yüksel ÇORBACIOĞLU, Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK, Çorum Milletvekilleri 
Feridun AYVAZOGLU ile Muzaffer KÜLCÜ, Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri AKBULUT, Ga
ziantep Milletvekili Mahmut DURDU, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet YILMAZCAN, Kas
tamonu Milletvekili Hakkı KÖYLÜ, Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ, Niğde Milletvekili 
Orhan ERASLAN, Ordu Milletvekili Enver YILMAZ, Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAY-
GUN, Uşak Milletvekili Ahmet ÇAĞLAYAN ile Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ'ın ve Komis
yonumuzun Uzmanı Cemil TUTAL"ın; Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali ŞAHİN'in, Yargıtay Başkanlığı 18 inci Hukuk Dairesinden Ali EM'in, Vakıflar Genel 
Müdürü Yusuf BEYAZIT'ın ve Adalet, Maliye, Dışişleri bakanlıkları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcileri ile vakıflar ko
nusunda çeşitli çalışmaları olan Dr. Nafiz ÖZTÜRK'ün katılımlarıyla 21, 22, 26, 27, 28 Eylül ve 2 
Ekim 2006 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda Alt Komisyonun kabul ettiği metni esas alarak 
Tasarıyı görüşmüş; Tasannın geneli Üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddeleri
ne geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinde, Tasarıda düzenlenmiş olan esnaf vakıflarını kapsayacak şekilde 

Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da ye-
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rinde görülmüş; ayrıca Komisyonumuzca, Tasanda yabancıların vakıf kurması ile ilgili düzenleme
ler bulunmasından dolayı milletlerarası mütekabiliyet ilkesini saklı tutan hüküm ikinci fıkra olarak 
maddeye eklenmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinde, Alt Komisyonca, Tasan içinde bütünlüğün sağlanması amacıyla 
"esnaf vakfı"nın tanımı düzenlenmiş; ayrıca aynı maddede, diğer tanımlara da açıklayıcı ibareler 
eklenmiş, bunun yanında, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi ama
cıyla değişiklik yapılmış; Alt Komisyonca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da uygun görül
müş; ayrıca Komisyonumuzca maddedeki vakıf yönetimi ile vakıf yöneticisi tanımına açıklık sağ
lamak amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesinde, Türk Medeni Kanunundaki hükümlerle paralellik sağlanması 

amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmış; yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edil
miş, bunun yanında, Komisyonumuzca, maddeye. Tasarıda yabancıların vakıf kurması ile ilgili dü
zenlemeler bulunmasından dolayı hukuki ve fiili mütekabiliyet ilkesini düzenleyen hükümler eklen
miştir. 

- Tasarının 6 ncı maddesinde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin Önüne geçil
mesi amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmıştır. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik. Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu raporunda değiştirilen şekli ile ye
niden düzenlenmiştir. Maddeyle; yöneticisiz kalan veya yönetim organı oluştum lama yan mülhak 
vakıfların Genel Müdürlükçe yönetilmesinin, ancak yerleşim yeri mahkemesi kararı ile olacağı hü
küm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile yöneticisiz kalan veya yönetim organı oluşturul a mayan 
mülhak vakıfların yönetim boşluğunun giderilmesi ve yok olması önlenerek tüzel kişiliklerinin de
vamına imkân sağlanmış; Vakıflar Genel Müdürlüğünün idari bir kararıyla mazbut vakıflar statüsü
ne alınması yetkisi mahkemelere bırakılmıştır. 

Alt Komisyon tarafından, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişik
lik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Tasarının 8 inci maddesinde, Türk Medeni Kanunu hükümlerine paralellik sağlanması amacıy
la Alt Komisyonca yapılan değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Tasarının 9 uncu maddesinde, vakıf yöneticisi olamayacaklar için sayılan suçlara, suçun mahi
yeti ve doğurduğu neticeler dikkate alınarak, Alt Komisyonca maddeye zimmet suçu maddeye ek
lenmiş, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiş, ayrıca vakıf yöneticisi olamayacak
lar için sayılan suçlara, vakıf yöneticilerinin seçiminde, vakıf yönetiminin önemine binaen, daha 
özenli bir seçimin yapılmasını sağlamak amacıyla Komisyonumuzca maddeye bazı suçlar eklen
miştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinde, uygulamada ortaya çıkmış olan ve ortaya çıkması muhtemel so
runların Önüne geçilmesi amacıyla Alt Komisyonumuzca değişiklik yapılmış; bu değişiklik Komis
yonumuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesinde, kanun tarafından hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak 
idari para cezasının miktarında Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişiklik, Komisyonumuz
ca da uygun görülmüş; ayrıca Komisyonumuzca, maddede, Kabahatler Kanununa uyum sağlanma
sı amacıyla değişiklik yapılmıştır. 
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Tasarının 12 nci maddesinde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilme
si amacıyla, madde başlığında ve metninde Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişiklik Ko
misyonumuzca kabul edilmiş, ayrıca Komisyonumuzca, maddeye, kurucularının çoğunluğunun ya
bancı uyruklu olan vakıfların taşınmaz mal edinmelerine sınırlama getirilmesi amacıyla. Ülkemiz
de yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz mal edinmeleri ile ilgili düzenlemeleri içeren 2644 sayılı Ta
pu Kanununun 35 inci maddesine atıf yapılan bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinin başlığında ve metninde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel 
sorunların önüne geçilmesi amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişiklik, Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, hayrat taşınmazların kamulaştınlamayacağı ile 
ilgili hüküm Anayasanın 46 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği düşüncesiyle madde metninden çı
karılmış, maddenin ikinci fıkrasında, maddenin düzenleniş amacına uygun olarak değişiklik yapıl
mış, yine maddenin ikinci fıkrasında, hayrat taşınmazların satımından elde edilecek değerin yine 
hayrat taşınmaza tahsisini sağlamak amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 16 ncı maddesinde, maddeye açıklık sağlanması ve kamu yararına çalışan demekle
re, hayrat taşınmazların, vakfiyelerinde yazılı hizmetlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğün de
netiminde onarım ve restorasyon karşılığı tahsis edilmesi amacıyla Alt Komisyonca değişiklik ya
pılmış, btı değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Tasarının 17 nci ve 18 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesinde, taviz bedellerinin ödenmesi konusunda taksi ti endi im ey e gidil
mesi halinde, taksitlere uygulanacak yasal faiz uygulanması ile ilgili hüküm hakkaniyete uygun ol
madığı gerekçesiyle Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 20 nci maddesinde, onarım veya inşa karşılığı kiralamalarda onarım ve inşa faaliyet
leri ile kiralama müddetleri arasında orantıhlık sağlamak amacıyla Komisyonumuzca değişiklik ya
pılmıştır. 

Uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla Tasarının 21 inci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış, bu değişikliğe paralel olarak 
maddenin başlığında Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 22 nci maddesinde, mazbut vakıf taş mm az lan nda, akar niteliğini koruyacak şekilde 
imar düzenlemesi yapılmasını zorunlu hale getirilmesinin sağlanması amacıyla Alt Komisyonca de
ğişiklik yapılmış, bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ayrıca maddedeki bazı ibarele
rin daha iyi şekilde ifade edilmesini sağlamak amacıyla madde başlığında Komisyonumuzca deği
şiklik yapılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğün maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, 
özel okul, özel hastane veya spor tesisi olarak değerlendirilmesi sırasında kamu kurumları arasında 
eşgüdümün sağlanması amacıyla maddenin son fıkrasında Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 23 üncü ve 24 üncü maddeleri aynen kabul edilmişiir. 
Tasarının 25 inci maddesinin, birinci fıkrasında, vakıfların uluslararası faaliyetlerine sınırlama 

getirilmesi amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmış; ayrıca maddede açıklık sağlanması ve 
uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla Alt Komisyonca deği
şiklik yapılmış, bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
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Tasarının 26 ncı maddesinde vakıfların iktisadi işletme ve şirket kurabilmesi için aranan seçim
lik şartların birlikte aranmasını sağlamak amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 27 nci maddesinde, vakıf senedinde, kurum veya kuruluş adı yer almayabilir, bunun 
yerine vakfın en yetkili organı bu konuda yetkili kılınmış olabilir. Böyle durumlar için vakfedenin 
iradesine uygun olarak vakıf senedinde yazılı hükümlerin esas alınmasını sağlamak amacıyla Ko
misyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 28 inci maddesinde, 21/7/1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Kanunu ile uyum sağlanması ve ayrıca Tasarı metninin kendi içindeki terim birliğinin sağlan
ması amacıyla bölüm başlığında ve madde başlığında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca yurl içinde ve 
özellikle yurtdışında bulunan ecdat yadigarı kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını, değerlendi
rilmesini ve restorasyonunu sağlamak amacıyla maddede Komisyonumuzca değişiklik yapılmış; 
ayrıca Alt Komisyonca maddede, uygulamada ortaya çıkmış olan sorunların giderilmesinin sağlan
ması amacıyla değişiklik yapılmış, bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Tasarının 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 30 uncu maddesinde, maddenin uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel tereddüt
lerin giderilmesi ve maddeye açıklık sağlanması amacıyla madde başlığında ve madde mcminde 
Komisyonumuzca ve Alt Komisyonca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 32 nci maddesinde, maddeye açıklık sağlanması ve uygulamada ortaya çıkması muh

temel sorunların önüne geçilmesi amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 33 üncü maddesinde, uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Alt 
Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişiklik, Komisyonumuzca da uygun görülmüş, ayrıca mad
denin son fıkrasında fıkraya açıklık sağlanması amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 34 üncü ve 35 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 36 ncı maddesinde, maddeye açıklık sağlanması amacıyla Komisyonumuzca değişik

lik yapılmıştır. 

Tasarının 37 nci maddesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetimlerinin usul ve esasları belirlendiğinden Komisyonumuz
ca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 38 inci, 39 uncu ve 40 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 41 inci maddesinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmıştır: 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün İlişkisi vakıf kültür varlıklarının 

tescil, bakım ve onanmlarıyla sınırlıdır. Eğer kurumların müşterek çalışmalarından bir yardım bek
leniyorsa, koordinasyon sağlanabilir. Diğer taraftan Oenel Müdürün başkanlık edeceği bir toplantı
da Müsteşarın üye olarak yer alması hiyerarşik prosedüre uymadığından Kültür ve Turizm Bakan
lığı Müsteşarı ile Kültür Varlıkian ve Müzeler Genel Müdürü Alt Komisyonca madde metninden 
çıkarılmış, bu değişiklik, Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. Ayrıca aynı fıkrada, Komisyonu
muzca, halihazırdaki uygulamaya paralellik sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 42 nci maddesinde, maddeye açıklık sağlanması amacıyla Komisyonumuzca değişik
lik yapılmıştır. 
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Tasarının 43 üncü maddesinde, 41 inci maddedeki yapılan değişiklik İle paralellik sağlanması 
amacıyla Komisyonumuzca ve Alı Komisyonca değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin yanı sıra 
maddenin ikinci fıkrasında, kamu görevlisi olmayan Meclis üyelerinin görevleri dışındaki suçlar 
yönünden de kamu görevlisi sayılabileceği fıkra metninde anlaşılabileceğinden bu tereddüdün gi
derilmesi açısından Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 44 üncü maddesinde, 41 inci maddede yapılan değişikliğe paralellik sağlanması ama
cıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 45 inci maddesinde, Meclisin karar alma sürecinin daha etkin ve verimli olmasını 
sağlamak amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 46 ncı ve 47 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 48 inci maddesinde, Genel Müdürün denetim yetkisinin daha etkin hale getirilmesi 

amacıyla maddenin son fıkrasına "denetlemek" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya denetletmek-
le" İbaresi eklenerek Alt Komisyonca değişiklik yapılmış; bu değişiklik Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

Tasarının 49 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 50 nci maddesinde, aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılmıştır: 

Maddenin (a) bendindeki '"Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" nın, tüm vakıfları denetleyen bi
rim olması ve rehberlik özelliğinin önde olması nedeniyle ana hizmet birimleri arasından çıkarıla
rak danışma ve denetim birimlerine eklenmesi uygun görülmüştür. 

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinde, mazbut vakıflara ait sağlık kurumlan istisna tu
tulmuş, bunların Sağlık Bakanlığına devredilmeyeceği hükmü getirilmiştir. Bezm-i Alem Valide 
Sultan Vakıf Gureba Hastanesi de bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğünce işletilmek üzere tahsis
li bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumundan devralınmıştır. 800 yataklı, 1200 personelle hizmet ve
ren hastanenin daha verimli hizmet sunabilmesi için ihtisaslaşmış bir Daire Başkanlığına bağlı yö
netilmesinde zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ve ida
re eltiği ala yadigarı mazbut vakıfların çoğunda, ecdadımız özellikle fakir hastalara sağlık hizmeti
ni öngörmüştür. Vakfiyede yer alan bu şartların gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla Genel 
Müdürlüğün ana hizmet birimlerinden "Finansman Daire Başkanlığı" yerine "Sağlık Hizmetleri 
Daire Başkanlığı" eklenmiştir. 

Alt Komisyonca, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yapılmış olan bu değişiklik, Ko
misyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 51 inci maddesi, yukarıda 50 nci maddede açıklanan gerekçeler doğrultusunda söz 
konusu Başkanlığın, danışma ve denetim birimleri arasına taşınmasından dolayı, Tasarının sistema
tiğine uygun biçimde ve vakıf ve iktisadi işletmelerinin denetleme ve inceleme işlerinin yürütülme
sinin yanı sıra, İştiraklerin de denetiminin ve incelenmesinin söz konusu Başkanlıkça yapılmasını 
sağlamak amacıyla bu yönde Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişiklik Komisyonumuzca 
benimsenerek söz konusu 51 inci maddesi 60 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

51 inci maddede düzenlenmiş olan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" nın, yukarıda açıklanan 
gerekçelerle 60 inci maddeye taşınması nedeniyle, "Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı" nın görev
lerinin düzenlendiği Tasarının 52 nci maddesi, mülhak, cemaat ve yeni vakıflar ile esnaf vakıflarıy-
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la ilgili işlemlerin tamamı Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütüldüğünden, görevler genel 
bir ifade ile Alt Komisyonca yeniden tanımlanmış, bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edil
miş ve söz konusu madde 51 İnci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 53 üncü maddesinde. Vakıflar Genel Müdürlüğünün ileride istediği takdirde mazbut 
vakıflar adına orta öğretim kurumlan açmasına, üniversite kurmasına ve her seviyeden öğrenci yurt
lan İnşa edip işletmesine imkan tanınması amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılmış, bu değişik
lik, Komisyonumuzca da benimsenmiş ve söz konusu madde 52 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 54 üncü maddesi 53 üncü madde olarak; 55 inci maddesi 54 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının 50 nci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Tasarının 56 ncı maddesi Alı Ko
misyonca yeniden düzenlenmiş, bu düzenleme Komisyonumuzca da uygun görülmüş, Sağlık Hiz
metleri Daire Başkanlığının görevlerini düzenleyen madde, 55 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 57 nci maddesi 56 ncı madde olarak; 58 inci maddesi 57 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Gene! Müdürlüğün ana hizmet birimlerinin düzenlendiği Tasarının 50 nci maddesinde, madde
nin (a) bendinde yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" 50 nci maddede belirtilen gerekçe
lerle 59 uncu maddeye (b) bendi olarak taşınmış ve sonraki bentler teselsül ettirilmiş; söz konusu 
59 uncu madde, Alt Komisyonca yapılan bu değişikliklerle 58 inci madde olarak kabul edilmiş, Ko
misyonumuzca yapılan bu değişiklikler benimsenmiştir. 

Tasarının 60 inci maddesi, 59 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Müdürlüğün ana hizmet birimlerinin düzenlendiği Tasarının 50 nci maddesinde, madde

nin (a) bendinde yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı", Genel Müdürlüğün Ana hizmet bi
rimleri arasında ilgili maddede açıklanan gerekçelerle sayılmasının uygun görülmemesi nedeniyle, 
Genel Müdürlüğün danışma ve denelim birimlerinin düzenlendiği 58 inci maddenin (b) bendi ola
rak düzenlenmiş; Tasarının sistematiğine uygun olarak söz Konusu Başkanlığın görevini düzenle
yen madde, 60 inci madde olarak kabul edilmiş; ayrıca maddede, vakıfların yapacağı ekonomik fa
aliyetlerin denetiminde, bir boşluk bırakılmaması amacıyla değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Komisyo
numuzca, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Genel Müdürlüğe bağlı bir Daire Başkanlığı olarak dü
zenlenmesi uygun görülmediğinden, söz konusu birim. Gene! Müdüre doğrudan bağlı bir Başkan
lık olarak düzenlenmiş, buna bağlı olarak bu maddede ve diğer maddelerde geçen "Rehberlik ve 
Denetim Daire Başkanlığı" ibaresi "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 61 inci maddesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Ka
nunda değişiklik öngören 5436 sayılı Kanuna paralelliğin sağlanması amacıyla Komisyonumuzca 
değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 62 nci maddesinin (f) bendi, Alt Komisyonca uygun görülmeyerek madde metninden 
çıkarılmış, diğer bentler teselsül ettirilmiş, Alt Komisyonca yapılan bu değişiklik. Komisyonumuz
ca da benimsenmiştir. 

Tasarının 63 üncü, 64 üncü, 65 inci ve 66 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir, 
Tasarının 67 nci maddesinde. Genel Müdürlük personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun uygulanmasında ve memurlara Ödenecek fazla çalışma ücretinin ödenmesinde tereddüt
ler yaşanmaması açısından, aynca Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrası "Memurlann ve di
ğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve 
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ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü gereği personele Ödenecek ücretin taban 
ve tavan sınırları yer alacak şekilde madde metni, Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara ödene
cek fazla çalışma Ücreti ile ilgili hususları düzenleyen fıkra Komisyonumuzca eklenmiştir. 

Tasarının 68 İnci maddesinde, halihazırdaki uygulamaya paralellik sağlanması amacıyla Alt 
Komisyonca değişiklik yapılmış, yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiş, bunun 
yanında ayrıca. Tasarının 50 nci maddesinde yer alan Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri ara
sından çıkarılan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" 58 inci maddede yer alan danışma ve denetim 
birimleri arasında düzenlendiğinden, yukarıda 60 inci maddesinde açıklanan gerekçeler doğrultu
sunda müstakil bir Başkanlık olarak değiştirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak madde metninde 
"Rehberlik ve Denetim Başkanı" unvanının düzenlenmesi için bu maddede değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 69 uncu ve 70 inci maddeleri, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önü
ne geçilmesi ve maddelere açıklık sağlamak amacıyla değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. Ayrıca 
70 inci maddede ve diğer bazı maddelerde yer alan "Denelim Elemanı" İbaresinin bir kadro unva
nından ziyade birden çok unvanı kapsayacak şekilde belli bir faaliyet türünü ifade etmesi nedeniy
le "Vakıf Denetim Elemanı" ibaresi "Vakıf Denetçisi" olarak "Vakıf Denetim Eleman Yardımcısı" 
ibaresi ise "Vakıf Denetçi Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 71 inci maddesinde kurum kadroları 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname eki cetvelde yer almakta olup, kadro ihdas, iptal ve değişiklikleri de söz 
konusu kararname hükümlerine göre yapılacağından ikinci fıkranın madde metninden çıkarılması
na Komisyonumuzca karar verilmiş ve bu yönde maddede değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 72 nci maddesi Genel Müdürlükle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre söz
leşmeli personel istihdamı mümkün olup, ayrıca yeni bir düzenlemeyle farklı bir statüde sözleşme
li personel istihdamına gerek olmadığından, söz konusu madde Komisyonumuzca Tasarı metninden 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 73 üncü maddesinde, 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 40 inci maddesi ile 227 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükme paralel düzenleme yapılmış ve Genel Mü
dürlükte çalışan avukat ve hukuk müşavirleri ile hukuk servislerinde fiilen görev yapan memurlara 
da, kurum lehine sonuçlanan davalarda karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretinden kamu kurum 
ve kuruluşları avukatlarının vekalet ücretinden yararlanılmakta olan 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı 
Devlet Davalarını intaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hüküm
leri çerçevesinde dağıtım yapılması ve vekalet ücretinin dağıtımında tereddütler yaşanmaması açı
sından madde başlığında ve metninde Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, performans 
ücreti ile ilgili uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla değişik
lik yapılmış ve söz konusu 73 üncü madde, 72 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 74 üncü maddesi 73 üncü madde olarak, 75 inci maddesi 74 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarıya, vakıf kültür varlıklarının korunması amacıyla, bu eserlerin tescili, röleve, restorasyon 
ve restitüsyon projelerinin incelenmesi ve onarılması konularında uzman kişilerden Koruma ve De
ğerlendirme Komisyonunun oluşturulmasını ve görevlerini düzenleyen düzenleme Alt Komisyon
ca önergeyle, 76 nci madde olarak eklenmiştir. Ancak Komisyonumuzca, 2863 sayılı Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Kanunu ile yetki karmaşası yaşanması ihtimalinden ve uygulamada orta
ya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla söz konusu 76 nci madde, Tasarı met
ninden çıkarılmıştır. 
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Tasarının 76 ncı maddesi, Alt Komisyonca 77 nci madde olarak aynen kabul edilmiş, ancak Alt 
Komisyonca yukarıda açıklanan gerekçelerle Tasarıya eklenen 76 ncı madde. Komisyonumuzca yu
karıda belirtilen gerekçelerle Tasarı metninden çıkarılmıştır. Buna binaen Tasarının 76 ncı madde
si Komisyonumuzca 75 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 77 nci maddesinde, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilme
si amacıyla Alt Komisyonca değişiklik yapılarak 78 inci madde olarak düzenlenmiş, bu değişiklik, 
Komisyonumuzca da uygun görülerek 76 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 78 inci, Alt Komisyonun ise 79 uncu madde olarak kabu! ettiği maddede, beşinci fık
rada yer alan "diğer kiralama" işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi ol
madığı ile ilgili hüküm, Komisyonumuzca uygun görülmediğinden madde metninden çıkarılmıştır. 
Ayrıca Alt Komisyonca maddeye eklenen son fıkra, 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 
öngörülen düzenleme tüm döner sermaye işletmelerine uygulanan gayri safi hasılattan aylık dönem
ler itibarıyla hazineye aktarılan tutarlara getirilmek istenen istisnanın benzeri taleplere yol açarak 
hedeflenen bütçe gelirlerinde önemli sapma meydana getireceğinden Komisyonumuzca, madde 
metninden çıkarılmış ve 77 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya, takibinde fayda umulmayan dava ve icra takibi ile alacaklardan vazgeçme yetkisi ile 
ilgili hususları düzenleyen yeni 80 inci madde Alt Komisyonca eklenmiş, eklenen söz konusu 80 
inci madde. Komisyonumuzca benimsenmiş ve 78 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 79 uncu. Alt Komisyonun ise 81 inci madde olarak kabul ettiği maddede, 6237 sayı
lı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna göre yaptırılan İskele, rıhtım, mendirek gibi tesislerin tamam
landıktan sonra işletilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne devri ile mazbut vakıf taşınmazları
nın gelir getirici şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün taşınmazları ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz mal
ların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesinde belirtilmesi ile vakıf mallarının işgal
den korunarak vakfiyelerinde belirtilen şartların yerine getirilmesi için gereken kira geliri kaybının 
önlenmesi ve yargıya intikal eden uyuşmazlıkların azaltılmasını amaçlayan bir fıkra maddeye ek
lenmiştir. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Maddede; Genel Müdürlük daire başkanlarının ek gösterge ve makam tazminatlarının diğer ka
mu kurumlarındaki Daire Başkanı kadroları için öngörülenlerden fazla olması uygun görülmedi
ğinden değişiklik yapılmış, ayrıca 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanu
nu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliğe paralellik sağlanması amacıyla; 
bunun yanında maddenin (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
nun konusunun yapılan harcamalar olması mümkün olmadığından, bu yönde, Komisyonumuzca de
ğişiklik yapılmıştır. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda değişiklik yapılan Alt Komisyonun 81 inci mad
desi, 79 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının (Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle) 80 inci maddesi. Tasarının (yine Bakanlar Ku
rulundan gelen şekliyle) 79 uncu maddesi ile aynı mahiyette olduğundan. Komisyonumuzca kabul 
edilen 79 uncu madde birleştirilmiştir, 

Tasarının 81 inci, Alt Komisyonun ise 82 nci madde olarak kabul ettiği maddede. Tasarıya, Aİt 
Komisyonca eklenen 78 inci maddedeki düzenleme sebebiyle, Alt Komisyonca, 27/6/1956 tarihli 
ve 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 14 üncü madde
sinin yürürlükten kaldırılması kabul edilmemiş, bu değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüş, 
ayrıca 27/8/1940 tarihli ve 3913 sayılı Vakıf Memba Sularıyla Orman ve Zeytinliklerin İşletilmesi 
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Hakkında Kanun, 21/5/1970 tarihli ve 1262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince yürürlükten 
kaldırılmış olduğundan 3913 sayılı Kanun madde metninden Komisyonumuzca çıkarılmıştır. 

Tasarı kapsamında Genel Müdürlük memurlarının Başbakanlık personelinin yararlandığı fazla 
çalışma ücretinden yararlanmalarına imkan sağlandığından; çeşitli adlar altında ek ödeme almayan 
kurumlarda çalışan memurlara ek Ödeme yapılmasına yönelik hükümler içeren 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile fazla çalışmaya ilişkin 547 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 20 nci maddesi kapsamından Genel Müdürlüğün çıkarılmasını amaçlayan bir fık
ra maddeye İkinci fıkra olarak Komisyonumuzca eklenmiştir. 

Söz konusu madde, Komisyonumuzca 80 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 1 inci maddesinde, kapatılan, tasfiye edilen ya da teşkilatlanma nedeniyle is

tihdam fazlası personel durumuna düşen personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakline 
ilişkin düzenlemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve bu personelin naklinde yapılacak ödeme
ler açısından tereddütler yaşanmaması, Genel Müdürlüğün iştigal konularına vakıf olan nitelikli 
personelin kurumda istihdamının devam etmesinin sağlanması amacıyla Komisyonumuzca değişik
lik yapılmıştır, 

Tasarının geçici 2 nci maddesinde, bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmesi öngörülen 
yönetmeliklerin hazırlanması ile ilgili öngörülen bir yıllık sürenin uzun bir süre olarak değerlendi
rilmesinden dolayı Komisyonumuzca değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının geçici 3 Üncü ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 5 inci maddesi, Komisyonumuzca uygun görülmeyerek Tasan metninden çı

karılın ıştır. 
Tasarının geçici 6 ncı maddesinde açıklık sağlanması amacıyla Alt Komisyonca değişiklik ya

pılmış ve bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülerek geçici 5 inci madde olarak kabul edil
miştir. 

Tasarının geçici 7 nci maddesi Komisyonumuzca uygun görülmeyerek Tasarı metninden çıka
rılmıştır. 

Tasarının geçici S inci maddesi, geçici 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 9 uncu maddesinde, cemaat vakıflarının, hali hazırda kullanımlarında bulunan 

nam-ı müstear veya nam-ı mevhumlar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazları adlarına kayıt ettire
bilmeleri bakımından maddeye açıklık sağlanması amacıyla Komisyonumuzca değişiklik yapılmış 
ve geçici 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici 10 uncu maddesi, geçici 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Alt Komisyonca eklenen geçici 11 inci maddesinde, mevcut fıkranın birinci cümlesi, 

1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye eklenen geçici 11 inci maddede düzenlenmiştir. Ayrıca, aynı Kanunun 31 inci maddesinin (c) 
fıkrası ile bu fıkrada atıf yapılan 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun 23 üncü maddesi
nin (a) bendi yürürlükten kaldırılmasından dolayı fıkra metni Komisyonumuzca değiştirilmiş, ayrıca 
maddeye, Tasarının mevcut halinin kanunlaşması halinde yasal dayanakları kalmayacağından ilgili 
fıkrada adı geçen işletmelerin faaliyetlerinin yasal dayanağa kavuşturulmasını sağlamak amacıyla 
Komisyonumuzca maddeye fıkra eklenmiş ve geçici 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 82 nci, Alt Komisyonun ise 83 üncü madde olarak kabul ettiği madde, 81 inci mad
de olarak; Tasarının 83 üncü, Alt Komisyonun ise 84 üncü madde olarak kabul ettiği madde de 
82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının birçok maddesinde geçen "'eski eser" ibaresi yukarıda açıklandığı üzere, 2863 sayılı 
Kanuna uyumunun ve Tasannın kendi içinde terim birliğinin sağlanması amacıyla "vakıf kültür 
varlıkları" olarak değiştirilmiştir. 

Tasannın birçok maddesinde geçen "Denetim Elemanı" ibaresinin bir kadro unvanından ziya
de birden çok unvanı kapsayacak şekilde belli bir faaliyet türünü ifade etmesi nedeniyle "Vakıf De
netim Elemanı" ibaresi "Vakıf Denetçisi" olarak, "Vakıf Denetim Eleman Yardımcısı" ibaresi ise 
"Vakıf Denetçi Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir, 

Tasarıdaki maddeler, görüşülmeleri sırasında Komisyonumuzca redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toplan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 
Üye 

Haluk İpek 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
(Toplantılara katılmadı) 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oyum vardır) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Husrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oyum vardır) 

Üye 
Mehmet Küçükaştk 

Bursa 
(Kavşı oyumuz vardır) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbuluı 

Erzurum 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oyumuz vardır) 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Özyoku 
Ağrı 
Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(Karşı oyum vardır) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(Karşı oyumuz vardır) 
Üye 

Mahmul Durdu 
Gaziantep 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 

Vakıf, en genel deyimiyle gerçek ya da tüzel kişilerin, belli ve yeterli mal veya haklan belirli 
ve sürekli bir amaç için tahsis etmeleridir. 

Mahkeme kararıyla kurulan tüzelkişiliğe haiz mal topluluğuna vakıf adı verilir. Önceleri 
Medeni Kanunda tesis ya da tesisat olarak adlandırılmışken daha sonra vakıf adıyla adlandırılmıştır. 

Bu çerçevede ele alındığında vakıf bir medeni hukuk müessesesidir. Bir mal topluluğudur. Bu 
itibarla Medeni Kanunun 101 ve 107 nei maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Vakıflar müessesesi, bizim hukukumuzda ve geleneğimizde Medeni Kanundan Önce de vardı. 
Esas itibariyle hayır işlerine tesis edilen mallardı. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, cumhuriyet devrimini gerçekleştiren Atatürk ve arkadaşları hem 
vakıflar müessesesini hem de eski vakıfları korumuşlardır. Kamuoyunda 2762 Sayılı Vakıflar 
Kanunu olarak bilinen "4 Teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcut olan vakıflar hakkında tatbikat 
kanunu layihası"nın 13.6.1932 tarihli hükümet gerekçesinde; 

"...Medeni Kanunumuzun vazu, o kanunda tesisler hakkında bir fasıl mevcud iken neden bir 
kanun yapılmasına lüzum gördü ve Osmanlı devrinin millî hayatı ezen ve milletin medeniyet 
yolunda ilerlemesine engel olan ananelerini bir hamlede yıkarken bu noktada niçin durdu ve 
düşündü. 

Çünkü onda benliğinden ve içtimaî varlığından eser gördü; mukaddes yurdunun her tarafına 
serpilmiş abidelerinin kubbe ve duvarlarında kendi dehasının; hastanelerinde, köprülerinde, 
çeşmelerinde, sebillerinde Türk hayırhahlık ve cömertliğinin inceliğini ve büyüklüğü sezdi" 
denilmektedir. 

Bu anlayış çerçevesinde Cumhuriyetin ilanından ve Medeni Kanunun kabulünden sonra hem 
Medeni Kanunda vakıf (tesis) müessesesi Medeni Kanun hükümlerine göre yer almaktadır. Ki, 
bunlar yeni vakıflar olarak da adlandin 1 maktadır. Hem de 2762 Sayılı Kanun ile eski vakıflar 
korunmuş bulunmaktadır. 

2762 Sayılı Yasa; Prof. Dr. Hans Leemann başkanlığında Osmanlı Toprak Hukukunu çok iyi 
bilen Ebulula Mardin ve Yargıtay Başkanlığı da yapmış Ali Himmet Berki'nİn yer aldığı 
komisyonda hazırlanan ve çalışmaları 9 yıl süren kanun Osmanlı uygulamasını bozmadan 
Cumhuriyete taşımıştı. Nitelik olarak gerçekten bir hukuk abidesidir. Zaman zaman bu kanuna 
yersiz müdahaleler yapılarak kanunun bütünlüğü bozulmuştur. O müdahaleler kaldırılsa bugünün 
İhtiyaçlarına da rahat cevap verebilecek niteliktedir. Bu kanunla (2762 sayılı kanun) yapılan 
düzenlemede yer alan yani; Medeni Kanundan önce var olan vakıflara da eski vakıf denilmektedir. 
Bu kanunda eski vakıflar ikiye ayrılmıştır. Birincisi; mazbut vakıflar, bu vakıflar Genel Müdürlükçe 
yönetilir. İkincisi; mülhak vakıflar, bunlar da mütevellileri veya seçilmiş heyetleri tarafından 
yönetilir. Mütevelliler ve seçilmiş heyetler Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Genel Müdürlükte, 
Vakıflar Meclisinin kontrolü altındadır. Kamuoyunda cemaat vakıflan olarak da bilinen azınlık 
vakıfları mülhak vakıflar kapsamındadır. 

Lozan Barış Antlaşmasının 37-44 maddelerinde azınlıklann dinî, hayrî, sosyal ve eğitsel 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakıf kurulması hükme bağlanmıştır. O dönem ülkemizde var olan 
gayri müslim azınlıkların dini, hayrî, sosyal ve eğitsel tesisleri vakıf haline getirilmiştir. Vakıf 
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olabilmek için mal varlığı gerekli olduğundan ve bunun için vakfiye gerektiğinden 1936 yılında 
gayri müslim cemaatlere hangi tesise hangi malların tahsis edildiğini belirtmek üzere beyanname 
vermeleri istenilmiştir. Kamuoyunda 1936 beyannamesi denilen ve tamamen azınlıkların kendi 
iradeleri ile belirttikleri mallar listesi ilgili azınlık vakıflarının (cemaat vakıflarının) vakfiyesi yerine 
geçmiştir. 

Bu genel girişten sonra hem medenî kanunda vakıflarla ilgili düzenleme varken ve Medeni 
Kanundaki bu düzenlemede müslİm-gayrimüslim tüm vatandaşlar vakıf kurmada eşitken yani 
Anayasa 33 üncü madde A.İ.H.S. 11 inci maddesi açısından bireysel hak ve Özgürlükler yönünden 
tam bir eşitlik mevcut iken ve halen eski vakıflarla ilgili bir sorun da yokken bu tasarı neden 
gelmiştir. Bu konunun iyi irdelenmesi gerekir. 

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde vakıflar ne bir siyasal örgütlenme modeli ne de demokratik 
kitle örgütüdür. Hatta moda deyimle Sivil Toplum Kuruluşu bile sayılamaz. Çünkü, insan topluluğu 
olmayıp mal topluluğudur. Yasal çerçeve bu olduğu halde vakıflar hayır ve hizmet yerine neden 
istismar edilir? Bunun içte ve dıştaki sebepleri nelerdir? Bunların da açıklanması gerekmektedir. 

Tasan her ne kadar hükümet gerekçesinde dağınık olan mevzuatı toplamak ve vakıfları 
geliştirmek v.s. gibi amaçlarla getirildiği yazılsa da, bunlar gerçeği ifade etmekten uzaktır. 

Gerçekte tasarının getirilişinin birkaç nedeni ve amacı vardır. Bunlardan birisi dış baskı; 
AB'nin azınlık vakıfları ve yabancı vakıflar hususunda yapmış oldukları baskılardır. İç nedenlere 
gelince, bunlar birkaç tanedir. Birincisi; hiçbir şekilde örgütlenme modeli olmamasına rağmen, anti 
laik birtakım hareketlerin, vakıfların avantajlarından yararlanmak amacıyla, örgütlenme platformu 
olarak kullanmak istemeleridir. Böylelikle bu hareketlere bir çeşit dokunulmaz alan sunmaktadır. 
İkincisi, vakıflar sosyal devletin yerine İkame olunarak, ulus devlet olmanın şartı olan sosyal devleti 
ortadan kaldırarak, iane devleti haline getirmektir. Üçüncüsü, kaldırılan Evkaf ve Seriye Vekaletini 
fiilen tekrar kurmaktır. Dördüncüsü, Sayın Cumhurbaşkanının veto ettiği "Kamu Yönetimi Temel 
Yasası"nı taksit taksit yürürlüğe koymaktır. Beşincisi, vakıfların teftiş ve denetimini yok etmektir. 
Bütün bunlar yapılırken de AB manevila olarak kullanılmıştır. 

Hükümet yetkilileri ve sorumlu sayın bakan tasarının gündeme gelmesinde AB'nin bir 
etkisinin bulunmadığını söylese de bu iç kamuoyuna yönelik propagandif amaçla yapılan bir 
açıklamadır. Her şeyden Önce AB İlerleme Raporu için, yetişmesi gereken yasal düzenlemeler için 
TBMM olağanüstü toplantıya çağrıldığında gündeminde Vakıflar Yasası da vardı. Yasa 9 uncu 
Uyum Paketi içerisindedir. 

Daha da önemlisi Yasa tasarısını tali komisyon olarak görüşen AB Uyum Komisyonunun 
AKP'li Üyelerinin imzaladığı raporda 2005 İlerleme Raporuna atıfta bulunularak, 

".... Uygulamada, gayri müslim topluluklar önemli sorunlarla karşılaşmaya devam 
etmektedirler; Bu topluluklar tüzel kişilikten yoksundurlar, sınırlı mülkiyet hakkına sahiptirler, 
vakıflarının yönetiminde müdahaleyle karşılaşmakta ve bunların kendi din adamlarını eğitmelerine 
İzin verilmemektedir. Halen Türk Parlamentosunda bulunan Vakıflar Kanununa ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir." Aktarması yapılarak, hükümet tasarısının AB'ye uygunluğundan söz 
edilmektedir. 

Oysa gerçekte AB müktesebatı içerisinde Vakıflar Kanunu diye bir bölüm bulunmamaktadır. 
AB konuyu temel hak ve özgürlükler ve mülkiyet çerçevesi içinde siyasî kriterler olarak 
getirmektedir. Konu hükümetçe savunulmadan AB'nin her dediğini tam bir teslimiyet anlayışı 
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içerisinde her zaman olduğu gibi kabul ederek, haksız taleplere karşı çıkma yerine, bu taleplerden 
ne gibi çıkarlar sağlanacağı hesabına girilerek, bu tasarı hazırlanmıştır. 

Halbuki, 2005 İlerleme Raporundaki saptamalar tümüyle haksız ve yanlıştır. Öncelikle üniter 
devlet olan Türkiye'de azınlıkların tüzel kişiliğinin olmasından bahsedilemez. Hiçbir üniter devlette 
azınlıkların tüzel kişilikleri yoktur. Böyle bir paralel devletçiğin varlığı üniter devletin inkârıdır. 

AB'nin Önemli üniter devletlerinden Fransa'da ne etnik azınlık olan Gallikler Ligurikler, 
İberikler, Cimbrikler, Beljikler, Zigarikler, Norman, Bretanyalılar, Korsikalılar, Sajuahlar, 
Provanslar, Basklar, Auvergneliler, Pikardiyalılar, Arlezyenler, Alzaslılar ne de dini azınlık olan 
Cezayirliler ve Marokların tüzel kişilikleri vardır. Esasen Avrupa'nın pek çok ülkesinde kiliselerin 
tüzel kişilikleri yoktur. Bu itibarla bu konuya ilişkin talep çok rahat aşılabilir noktadadır, 

Türkiye'deki azınlıkların tümü Anayasanın 66 ncı maddesine göre Türktür. Hiçbiri arasında ne 
hukukî ne de fiilî bir ayrım söz konusu değildir. Mülkiyet hakkı bakımından her yurttaş eşittir. Din 
özgürlükleri bakımından, Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olduğundan, eşittir. Vakıf, dernek vb. 
kurma yönünden Anayasa 33 üncü maddeye göre eşittir. Hatta vakıf yönünden azınlıklar müslüman 
çoğunluğa göre avantajlıdır. Bu konu aşağıda etraflıca incelenecektir. Hal böyleyken hükümet buna 
karşı çıkacağı yerde, bunu bir fırsat gibi değerlendirerek, kimi yerde Islahat Fermanını kimi yerde 
de Sevr'i çağrıştıran hükümleri içeren bir tasarı hazırlayarak TBMM'ye sevk etmiştir. Tasan 
TBMM'de gerek alt komisyonda ve gerekse Adalet Komisyonunda inanılmaz bir hızla fasılasız 
görüştürülerek, genel kurula indirilmek istenilmiştir. 

Pek çok noktasına, içeriğine, hazırlanış biçimine, temeldeki mantığına, görüşülüş biçimine 
karşı olduğumuz tasarı ulusal bütünlüğümüz açısından ve laik, demokratik, sosyal hukuk devleti 
açısından önemli sakıncaları içermektedir. Konu ne yazık ki kamuoyuna sınırlı bir biçimde sadece 
azınlık vakıfları yönüyle yansıdı. Oysa gerçek göründüğünden daha vahimdir. Alt komisyonda ve 
komisyonda yapmış olduğumuz şiddetli ve yoğun muhalefet karşısında kısmi düzeltmeler olmuşsa 
da tasan bu haliyle düzeltilerek yürürlüğe konulabilecek gibi değildir. Halen hem vakıfların bizzat 
kendi geleceği açısından hem de ulusal bütünlük ve güvenlik açısından önemli sakıncalar 
içermektedir. Yasa tasarısının derhal geri çekilmesi gerekir. 

Tek bir tasarıyla, hem Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki vakıflar, (eski vakıflar), 
hem Medeni Kanunun yürürlüğünden sonraki vakıflar (yeni vakıflar) hem de Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat Yasası kanunlaştırılmak istenilmiştir. Bu konu başlı başına bir karışıklık 
nedeni olmuştur. Yeni vakıflar Medeni Kanunda düzenlendiği için burada yer almamalıydı. 

Bu yasa eski vakıfların bir uygulama (tatbikat) yasası biçiminde olmalıydı. Keza aynı şekilde 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Yasası ayrı düzenlenmeliydi. Kaldı ki 2762 sayılı yasa 
sonradan yapılan birtakım değişiklikler çıkarılıp, günümüz Türkcesine çevrilse ihtiyacı fazlasıyla 
karşılar durumdadır. 

Tasarının alt komisyon ve komisyondaki görüşülüş biçimi ise, dehşet vericidir, ilk defa alt 
komisyona bizzat Sayın Bakan gelerek çalışmalara katılmış. Tasarının 7 maddesi 5 günde 
görüşülebildiği halde, Genel Kurulda yine Adalet Komisyonunun görüştüğü önemli bir tasarı olan 
Terörle Mücadele Yasası görüşülürken CHP'li üyelerin gene! kurulda bulundukları esnada alt 
komisyon toplanarak 7 saat içinde tasarı alt komisyondan geçirilmiştir. (Tasarı geçici maddeleriyle 
birlikte 94 maddedir.) Daha sonra Adalet Komisyonunda sabahtan akşama kadar hatta geceye kadar 
fasılasız maraton görüşme sonucu komisyon çalışmaları bitirilmiştir. 
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Tasarıya hükümetin kendisinin bizim eleştirilerimiz üzerine 40-45 civarında değişiklik 
önergesi verdiğini hatırlatırsak, Kanun Tasarısının ne kadar kötü olduğunu anlatmaya başka bir 
kıstas gerekmez, önergelerle durum düzelmiş midir? Bu sorumun cevabı ne yazık ki olumlu 
değildir. 

Tasarı azınlık vakıfları yönünden gerçek anlamıyla bir felaketti. Herşeyden önce, azınlık 
vakıflarının hukuki niteliğe değinilmek gerekir. Bizim hukukumuza göre, '"Cumhuriyetin Anayasa 
ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, millî birliğe ve millî 
menfaatlere aykın veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf 
kurulamaz" (Medeni Kanun 101/4) hükmü vardır. Bu itibarla ister gayrimüslim, isterse de müslim 
kim olursa olsun medeni kanun hükümlerine göre cemaat destekleyen vakıf kuramaz. Peki buna 
rağmen cemaat vakıfları neyin nesidir? Cemaat vakıfları Lozan Barış Antlaşmasının 37-44 
maddeleri uyarınca gayri müslim azınlıkların dinî, hayrı, sosyal ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulmuş ve istisna niteliğinde olan vakıflardır. Medeni Kanunun yürürlüğünden Önce var 
olan düzene tabidir. Mülhak vakıflar arasındadır. Eski vakıf niteliğindedir. Müslüman çoğunluk için 
ırk ya da cemaat mensuplarını destekleyen eski vakıf da yoktur. Yeni vakıf zaten olamaz. Azınlık 
vakıflarının hukukî dayanağı bu çerçevede Anayasanın 90 inci maddesidir. Yani usulüne uygun 
yürürlüğe konmuş antlaşmadır. Lozan Barış Antlaşmasıdır. Burada bir ayrımcılık vardır. Bu 
ayrımcılık azınlıklar lehine pozitif bir ayrımcılıktır. Uluslararası antlaşma ile sağlanmıştır. İstisna 
niteliğindedir ve bu vakıflar Medeni Kanun anlamında yeni vakıf değildir, 

Bu saptamayı yaptıktan sonra. Medeni Kanun anlamında vakıf kurma yönünden, mülkiyet v.s. 
haklar yönünden azınlık olan yurttaşlarımızla, çoğunluk arasında hiçbir fark yoktur. 

Lozan Barış Antlaşması ile düzenlenen konu kollektif haklar meselesidir. Artık günümüzde 
kollektif haklar (cemaat haklan-kompartman biçiminde haklar) Önemini yitirmiştir. Önemli olan 
bireysel haklardır. Bu konuda bir ayrımcılık yoktur. MK. 101'dene Anayasa 33'e ne de A.İ.H.S. II 
mad. aykındır. Bu itibarla istisna olan ve uluslararası sözleşme nedeniyle vücut bulan, cemaat 
vakıflarının mülhak vakıflar arasından çıkarılarak, yani vakıfmış gibi düzenlenmesi hem 
Anayasanın İ0 uncu maddesine aykırıdır, hem de MK 101/4 ilga eder niteliktedir. 

Şöyle kî, Lozan Banş Antlaşmasında cemaat vakıfları dinsel, hay irsal, sosyal ve eğitsel 
amaçlar için mal edinebileceklerdir. Esasen vakfiye yerine geçen 1936 Beyannamesinde belirttikleri 
ile de sınırlı olmasına rağmen 4771 ve 4778 sayılı yasalarla mal edinme önündeki engeller 
kaldırılmıştır. Ama sınırlar korunmuştur. Bu tasarının 12 nci maddesi ile Lozan'da Öngörülen dinî, 
hayrî, sosyal ve eğitsel amaçlar kaldınlarak her amaç için mal edinebilmeye imkân tanımakta ve 
birtakım düzenlemelerle cemaat vakıfları, yeni vakıf haline dönüştürülmektedir. Bu düzenleme 
Anayasanın 10 uncu maddesine aykırıdır. Azınlıkların MK'na göre kuracakları vakıflarının her 
amaç için mal edinebilme olanakları vardır. Yani bireysel hakları çoğunluk gibidir. Çoğunluğun 
kollektif hakkı yoktur. Azınlığın kollektif hakkındaki sınırlama Lozan'ın dışına taş inim iş tır. Lozan 
ilga edilmiştir. Bu düzenlemeyi tasarının 25 inci maddesindeki uluslararası faaliyet, 14 üncü 
maddesindeki amaç ve işlev değişikliği, 15 inci maddedeki hayratın akara tahvili, 16 ncı maddede 
hayrat taşınmazların tahsisi, 26 ncı maddedeki iktisadi işletme ve şirket kurulması vb. maddelerle 
değiştirildiğinde nasıl vahim bir sonuç ortaya çıkabilir düşünmek gerekir. Bu tasarrufla bu 
sakıncaları giderebilme olanağı yoktur. 

Azınlık vakıflarıyla ilgili sakıncalar sadece bundan ibaret de değildir. 7 nci madde ile geçmişe 
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dönük olarak mazbutaya alınan tüm vakıfları hatta cemaati kalmasa bile geri alarak cemaat yaratma 
imkânı veriliyordu. İtirazımız üzerine kısmen düzeltilmiştir 

Yine aynı çerçevede 6 ncı maddedeki düzenlemeyle Türk vatandaşı olmayanların da vakıfta 
yönetici olma imkânı vardır. Bunun ne gibi sakıncalar yaratacağı her türlü takdirin üzerindedir. 

Azınlık vakıfların yurt dışında şube açmaları, yurt dışından hiçbir kontrole tabi olmadan 
sınırsız yardım alabilmeleri, Lozan'daki mal edinme İstisnaları olan dinî, lıayrî, sosyal ve eğitsel 
amaçlar dışında her amaçla sınırsız mal edinebilmeleri, uluslararası üst birlik kurabilmeleri ve üye 
olabilmeleri, iktisadî işletme ve şirket kurabilmeleri, hayratlarını akara çevire bilmeleri, kimi hayrat 
taşınmazları talep edebilmeleri, hayratların amaçlarını değiştirebilmeleri, hayratı akara tahvil 
edebilmeleri, vakıf yönetimine yabancı alabilmeleri (itirazımızla kısmen düzelıildi-AİHM yolu 
açık) yanında geriye dönük mal edinme olanakları da sınırsız hale getirilmek istenilmiştir. 

Esasen 4771 ve 4778 sayılı yasalarla yeni mal edinme önündeki engeller kaldırılmıştı. Ancak 
bu yeterli görülmeyerek, hukuk düzenini ve Anayasayı uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak bir 
düzenleme cihetine gidilmiştir. Yargı kararları da ortadan kaldırılarak, geçmiş idari işlemler yıllar 
sonra yok sayılarak geriye dönük mal edinme yollan açılmak istenilmiştir. Bir tanesi yukarıda 
belirttiğimiz 7. madde ile mazbutaya alman azınlık vakıflarının bunlar 59 tanedir. (Yani sönmesi 
cemaati kalmaması nedeniyle) yeniden canlandırmak istenmesidir. İtirazlarımızla kısmen düzeltildi. 
Ancak, aynı sıkıntı kısmen 16. madde ile devam etmektedir. 

Bunun dışında geçici 9. madde ile (şimdi geçici 7 olmuştur.) nam-ı müstear (takma ad demektir) 
ve nam-ı mefhum (kavram adına demektir) adlarına bulunan tapu kayıtlarını (ve pek tabiidir ki eski 
kayıtları da) azınlık vakıflarına talep etme hakkı verilmektedir. Bu durumda tapudaki her gayri 
müslim adını nam-ı müstear (takma ad) olarak ileri sürerek taşınmazı isteme hakkı doğmaktadır. Bu 
madde ilk haliyle 1453 kadar geriye yürüyebilecekti, itirazlarımız üzerine sınır koyulmaya çalışıldı. 
Bu dahi dava konusu olabilir. 

Keza geçici 5 ve geçici 7, maddelerle getirilen düzenleme ile kayıp, terk ve mübadil gibi 
durumlar sebebiyle Hazine yada Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen taşınmazların azınlık 
vakıflarına iadesi düzenlenmekteydi. (Lozana bağlı olarak düzenlenen mübadelenin tanışmaya 
açılması ne kadar gariptir) İtirazlarımız üzerine bu maddeler metinden çıkarılmıştır. 

Tüm bunlar nazara alındığında evrensel bir hukuk normu olan devletin son mirasçılığı ortadan 
kaldırıldığı gibi getirilen düzenleme bütünüyle Lozanın inkarıdır. Daha da ötesinde 1856 tarihli 
Islahat Fermanının hükümlerinden çok daha ağın hatta Sevr'in 140 vd. maddelerine koşut 
niteliktedir. 

Tüm bunların yanı sıra Lozan Barış Antlaşmasının 45, maddesine göre İstanbul'daki Rum 
azınlıklara verilen haklar ile Batı Trakya Türklerinin haklan arasında bir paralellik olması 
gerekirken bu durum gözet ilmem iştir. Batı Trakya'da bulunan Türk azınlığın, vakıfları sürekli 
tecavüz altında, gelirleri ne durumda onu bilemedikleri gibi. Yunan Valilerinin atadığı kayyımlar 
Türk vakıflarının mallarını har vurup harman savurmakta, vakıflarına yönetici seçemedikleri gibi 
müftülerini dahi seçememektedirler. Halen azınlıkların Medeni yasaya göre dahi vakıf kurma 
hakları yoktur. Bu facia devam ederken hükümet seyirci kalmıştır. Konu bir mütekabiliyet meselesi 
değildir. İstanbul'da yaşayan azınlıklar kuşkusuz bizim eşit yurttaşlartmızdır. Çoğunluk 
yurttaşlarında sahip olmadığı hakkı AB talep ederken AB üyesi olan Yunanistan'a bu paralelliğin 
hatırlatılması gerekmez miydi? 4771 sayılı ve 4778 sayılı yasalarla sağlanan iyileştirmelerle ilgili, 
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Hükümetçe paralel iyileştirme talebinde bulunulduğunu ve herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını 
tüm kamuoyu merak etmektedir. "Büyük devletler kendi vatandaşını ezmez" demagojik yaklaşımı 
aymazlığı ve teslimiyetçiliği ortadan kaldırmamaktadır. Kuşkusuz büyük devletler vatandaşını 
ezmez, azınlık-çoğunluk her Türk vatandaşı eşittir ve birinci sınıftır. Ama büyük devletler geriye 
bıraktıklarını da uluslararası antlaşma ile güvence altına aldıklarını da unutmaz. 

Ne yazık ki AKP, 17 Aralık AB türküleriyle bunu unutmuş gözüküyor. 
Vakıflar Yasası'nda sorun sadece azınlık vakıfları ile ilgili düzenleme de değildir. Yabancı 

vakıflar ve yabancıların kuracağı vakıflar ile İlgili düzenlemeler de büyük sorunlar taşımaktadır. 
İtiraz ve uyanlarımız üzerine 2. maddeye genel bir mütekabiliyet ilkesi konulmuşsa da bu durum 
sakıncaları ortadan kaldırmamaktadır. 

Konuyu iki başlıkta incelemek gerekir. Birisi yabancı vakıfların Türkiye'ye açtıkları şubelerle 
ilgilidir. Bunların Dışişleri ve içişleri Bakanlıklarının izni ve bilgisi dahilinde olmaları ve yapılan 
ekonomik transfer ve faaliyetlerinin kontrol altına alınması gerekir. Aksi halde Gürcistan, 
Kırgızistan vb. örneklerde bu vakıfların neler yapabildiği görülmüştür. Sınırsız ekonomik olanaklar 
ve uluslar arası ilişkiler nazara alındığında düzenlemenin ne kadar yetersiz olduğu açıktır. 

İkincisi yabancıların Türkiye'de kurduğu vakıflardır. Bu vakıflar bizim ülkemizde kurulduğu 
için yabancı vakıf statüsüne sahip değildir. Türk vakfı sayılır. Yeni düzenleme ile tamamen 
yabancıların oluşturduğu kurula vakıf kurma olanağı getirilmiştir. Hatta bunların bir bölümünün 
Türkiye'de ikamet etmesi bile gerekmez. Ama bu vakıflar Türk Vakfı niteliğinde olacaktır. 
Dolayısıyla mütekabiliyet koşullan vakıf kurulduktan sonra aranmayacaktır Tapu Kanununun 35. 
maddesinde sayılan sınırlara tabi olmadan gayrimenkul alabileceklerdir. Böyle bir düzenleme ile 
önemli toprakların ve stratejik yerlerin yabancılara geçme olanağı vardır. Bu vakıfların dış yardım 
alma, yurtdışı faaliyeti, uluslararası birlik, üst birlik kurma haklan da nazara alındığında tablonun 
vahameti ortaya çıkar. 

Bütün bunlardan sonra yukarıda da bahsedildiği gibi, AKP bu tasarıda ısrarcı olmuştur. 
Israrlarından bir tanesi Vakıfları bir laiklik karşıtı Örgütlenmenin ana kaynağı yapılmak 

isteniyor. Vakıflar mal topluluğu olması sebebiyle İstanbul'da kurulan vakfın Van'da hayır 
yapmasına engel yoktur. Söz gelimi burs için kurulan vakıf her yere burs verebilir. Vakıf geniş 
olanak ve dokunulmazlıklarla donatılmıştır. Bunu örgütlenme platformu olarak kullanmak 
İstemektedirler. Hem yurt içinde hem de yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasında ısrar 
edilmesinin sebebi budur. Medeni Kanun'un demekler kanununa yollaması bahane edilerek bu 
düzenleme yapılmıştır. 

Tasarının gerekçesinde "Osmanlıda iç ve dış güvenlik ile adli hizmetler haricindeki tüm 
hizmetler vakıflar eliyle yürütülmüş, bu sayede sosyal adalet sağlanmış ve sosyal çatışmalar 
önlenmiş, gelir ve servet dağılımında denge sağlanmış, kişi ve toplum arasındaki sosyal ilişkiler 
düzenlenmiştir." denilmektedir. Bu mantalite ile vakıflar inanılmaz imtiyazlarla donatılmıştır. 
Çeşitli vergi, resim ve harçlardan muaf olmasının yanı sıra vakıf malları haczedilemez, 
kamulaştınlamaz (itirazımız üzerine kamulaştınlamaz kaydı çıkarıldı) çok önemli bir husus; vakıf 
taşınmazlarının akar niteliği şehir imar planlan yapılırken değiştirilemez. Yani vakfeden burası 
ticarethane dediyse bunu değiştirme olanağı yok, plan buna göre değişecek (ne kadar bilimsel!) 

Buna karşın, vakıflar büyük ölçüde 2886 sayılı İhale Kanununa, Orman Kanununa, Mera 
Kanununa v.b. pek çok kanuna tabi değildir. Hatta Anayasa'da korunan Orman Kanunu 2/B 
maddesine bile tabi değildir, (itirazlarımız üzerine 2/B ile ilgili düzenleme çıkarıldı), doğru dürüst 
denetlenmez, liman işletmeciliğinden içme suyuna kadar alanlarda iş yapar. Her türlü sınai, ticari 
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İşletmeler kurar, hatta va hatta kendisinin bağımsız Anıtlar Yüksek Kumlu bile olan (itirazımız 
üzerine çıkarıldı) bir imtiyaz ve dokunulmazlar topluluğudur. Ve sosyal devletin yerine ikame 
edilmek istenmektedir. Anayasadaki sosyal devlet yerine iane devleti yerleştirilmek istenmektedir. 
Bu anlayışı bu mantaliteyi kabul etme olanağı yoktur. 

Bir diğer husus 429 sayılı yasayla kaldırılan Şer'iye ve Evkaf vekaletinin yeniden 
canlandırılması hedeflenmiştir. Kuruluş yasası dikkatle incelendiğinde bir Bakanlık şemasını 
andıracak şekilde mevki ve makamların üst düzeyde oluşturulduğu görülecektir. Ne işe yaradığı ve 
hangi eğitimi alanlann yapıldığı belli olmayan Vakıf uzmanlığı statüsünün oluşturulduğu (Vakıf 
uzmanlığı statüsü yanlıştır. Ancak Vakıflar hukuku uzmanlığından bahis olunabilir. Vakıf uzmanlığı 
anlamsızdır.) görülecektir. Bu da yetmemiş olmalı ki 72. madde ile (itirazımız üzerine kaldırıldı) 
Devlet Memuru olma şartlarını taşımayan, tahsil durumu, yaşı, sabıka durumu belli olmayan 
sözleşmeli personelden söz edilmiştir. Evkaf ve Şer'iye vekaletine dönüştürmek üzere çalıştırılması 
düşünülen Genel Müdürlüğe tarikat ehli şahısların istihdamı mı düşünülmüştür? 

Bu tarz elemana kamu aksi halde niye ihtiyaç duysun. Yüzbinlerce üniversite mezunu işsizken, 
buna niye yeltenilmiştir. 

Bir diğer husus Sayın Cumhurbaşkanımız "Kamu Yönelimi Temel Yasası'nı" veto etmişti. 
Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek veto edilen yasanın taksit taksit yürürlüğe konulmasının bir 
aşaması da vakıflar yasasıdır. 

Nihayet yapılan düzenleme ile teftiş ve denetim tamamen ortadan kaldırılıyor. Mali konularla 
İlgili olarak henüz Anayasa Mahkemesi'nde bulunan 50İ8 sayılı yasaya atıfta bulunuluyor. 
Kurumun Genel Müdürlüğün işlemleri teftiş dışı bırakılıyor. Vakıflara iç denetim adı altında 
bağımsız denetim kurumlarına denetlenebiİme olanağı getiriliyor. AKP oldu bitti zaten teftişten 
hoşlanmıyor. 

Bunun yanı sıra vakıfların karar organı olan vakıf meclisi sözüm ona demokratikleştiriliyor adı 
altında Genel Müdürün sultasına sokuluyor. Genel Müdür tartışmasız karar organı haline getiriliyor. Bu 
doğrultuda yapılan düzenlemeler yanlıştır. Atatürk'ün vakıflar için öngördüğü teftiş kurulu kaldırılıyor, 

2762 sayılı yasanın gerekçesinde açıkça "... vakıfları fena kullanıştan korumak için kuvvetli bir 
murakabe tesisi..." şeklinde belirtildiğinin aksine her türlü teftiş ve murakabe boşa çıkanlmaya 
çalışılmaktadır. 

Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın Kamu Yönetimi Temel Yasasını veto gerekçesinde açıkça 
teftişin kaldırılmasının idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirttiği halde... 

Tüm bu anlatılan ve uzun zaman alacağı için karşı oy yazısında değinilmeyen ancak komisyon 
görüşmeleri sırasında tutanağa geçirilen daha detaydaki hususlar nedeniyle yasa tasarısına karşıyız. 
Tasan bu haliyle bir felakettir ve düzeltilebilirle olanağı yoktur. 

Karşı oy yazımızı arz ederiz. 
Saygılarımızla, 

Orhan ERASLAN Muharrem KILIÇ Mehmet KÜÇÜKAŞIK 
Niğde Malatya Bursa 

Feridun F. BALOĞLU Yüksel ÇORBACIOÖLU Feridun AYVAZOĞLU 
Antalya Artvin Çorum 

Mehmet Nuri SAYGIM 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

VAKIFLAR KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1- Bu Kanun; vakıfların yöneti

mi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt 
dışındaki vakıf taşınır ve taşınmaz eski eserle
rin tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılması
na, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletil
mesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasına 
ilişkin usul ve esaslann belirlenmesi; Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün kuruluğu ile Genel Mü
dürlüğün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukla
rının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Kanun; mazbut, mülhak, 

cemaat ve yeni vakıflar ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğünü kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 
Genel Müdürlük veya Denetim Makamı: 

Vakıflar Genel Müdürlüğünü, 
Genel Müdür: Vakıflar Genel Müdürünü, 
Meclis: Vakıflar Meclisini, 
Vakıflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve yeni 

vakıfları, 
Vakfiye: Mazbut, mülhak ve cemaat vakıf

larının malvarlığını, vakıf şartlarını ve vakfede
nin isteklerini içeren belgeleri, 

1936 Beyannamesi: Cemaat vakıflarının 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince verdik
leri beyannameyi, 

Vakıf senedi: Mülga 743 sayılı Türk Kanu
nu Medenisi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanu
nu hükümlerine göre kurulan vakıfların, mal
varlığını ve vakıf şartlarını içeren belgeyi, 

Mazbut vakıf: Bu Kanun uyarınca Genel 
Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek va
kıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Mede-

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

VAKIFLAR KANUNU TASARİSİ 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1- Bu Kanım; vakıfların yöneli

mi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt 
dışındaki vakıf taşınır ve taşınmaz vakıf kültür 
varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı ve ya
şatılmasına, vakıf varlıklarının ekonomik şekil
de işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanma
sına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi; Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile Genel Mü
dürlüğün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukla
rının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Kanun; mazbut, mülhak 

ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsar. 

Bu Kanunun uygulanmasında milletlerara
sı mütekabiliyet ilkesi saklıdır. 

Tanımlar 
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 
Genel Müdürlük veya Denetim Makamı: 

Vakıflar Genci Müdürlüğünü, 
Genel Müdür: Vakıflar Genel Müdürünü, 
Meclis: Vakıflar Meclisini, 
Vakıflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf 

vakıfları ile yeni vakıfları, 
Vakfiye: Mazbut, mülhak ve cemaat vakıf

larının malvarlığını, vakıf şartlarını ve vakfede
nin isteklerini içeren belgeleri, 

1936 Beyannamesi: Cemaat vakıflarının 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince verdik
leri beyannameyi, 

Vakıf senedi: Mülga 743 sayılı Türk Kanu
nu Medenisi ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sa
yılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 
kurulan vakıfların, malvarlığını ve vakıf şartla
rını içeren belgeyi, 

Mazbut vakıf: Bu Kanun uyarınca Genel 
Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek va-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

nişinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları, 

Mülhak vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Ka
nunu Medenisinin yürürlük tarihinden Önce ku
rulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan 
gelenlere şart edilmiş vakıfları, 

Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına 
bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ge
reğince tüzel kişilik kazanmış, Türkiye'deki 
gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları, 

Yeni vakıf; Mülga 743 sayılı Türk Kanunu 
Medenisi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre kurulan vakıfları, 

Şube: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi 
için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ol
mayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi, 

Temsilcilik: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebil
mesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişi
liği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi, 

Vakıf yönetimi; Mülhak, cemaat ve yeni 
vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakıf 
senedi ve bu Kanuna göre vakfı yönetmeye ve 
temsile yetkili organı, 

Vakıf yöneticisi: Mülhak, cemaat ve yeni 
vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakıf 
senedi ve bu Kanuna göre vakfı yönelmeye ve 
temsile yetkili kişi veya yetkili organlarda gö
rev alan kişileri, 

Hayrat: Vakıfların, doğrudan toplumun is
tifadesine bedelsiz olarak sundukları mal veya 
hizmetleri, 

Akar: Vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine 
getirilmesi için gelir getirici şekilde değerlendi' 
rilmesi zorunlu olan taşınır ve taşınmazları, 

Mukataalı vakıf: Zemini vakfa, üzerindeki 
yapı ve ağaçlar tasarruf edene ait olan ve kirası 
yıllık olarak alınan vakıf arazileri, 

İcarcteynli vaki f: Değerine yakın peşin üc
ret ve ayrıca yıllık kira alınmak suretiyle süre
siz olarak kiralanan vakıf arazileri, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etliği Metin) 

kıfiar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin yürürlük tarihinden Önce kurulmuş ve 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları, 

Mülhak vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Ka
nunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce ku
rulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan 
gelenlere şart edilmiş vakıfları, 

Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına 
bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ge
reğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye'deki 
gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları, 

Esnaf vakfı: 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
yürürlüğünden Önce kurulmuş ve esnafın seçtiği 
yönetim kurulu tarafından yönetilen vakıfları, 

Yeni vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu 
Medenisi ile 472İ sayılı Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre kurulan vakıfları, 

Şube: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi 
için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ol
mayan ve bünyesinde organlan bulunan alt birimi, 

Temsilcilik: Vakıf faaliyetlerinin yürütüle
bilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tü
zel kişiliği ve bünyesinde organları bulunma
yan alt birimi, 

Vakıf yönetimi: Mülhak, cemaat ve esnaf 
vakıfları ile yeni vakıflarda; vakfiye, 1936 Be
yannamesi, vakıf senedi, 4721 sayılı Türk Me
deni Kanunu ve bu Kanuna göre vakfı yönet
meye ve temsile yetkili organı, 

Vakıf yöneticisi: Mülhak, cemaat ve esnaf 
vakıfları ile yeni vakıflarda; vakfiye, 1936 Be
yannamesi, vakıf senedi, 4721 sayılı Türk Me
deni Kanunu ve bu Kanuna göre vakfı yönet
meye ve temsile yetkili kişi veya yetkili organ
larda görev alan kişileri, 

Hayrat; Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf 
vakıfları ile yeni vakıfların, doğrudan toplu
mun istifadesine bedelsiz olarak sundukları mal 
veya hizmetleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 



- 3 6 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Taviz bedeli: Mukataalı ve icareteynli ta
şınmazların serbest tasarrufa terki için alman 
bedeli, 

Gaile fazlası: Mazbut ve mülhak vakıflar
da, vakfın hayrat ve akarlarının onarımı ile vak
fiyelerindcki hayrat hizmetlerin ifasından sonra 
kalan miktarı, 

İntifa hakkı: Mazbut ve mülhak vakıflar
da, vakfiyelerindcki sanlara göre ilgililere bıra
kılmış gaile fazlaları ve haklan, 

ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Vakıflarla İlgili Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tüzel Kİ;ilik, Ehliyet, Yönetim, Temsil 

Tüzel kişilik 
MADDE 4- Vakıflar, özel hukuk tüzel ki

şiliğine sahiptir. 
Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, 

şube ve temsilcilikleri 
MADDE 5- Yeni vakıflar; Türk Medeni 

Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet 
gösterirler. 

Yeni vakıfların kuruluşunda amaca özgülene-
cek mal varlığı miktarı, mahkemesince belirlenir. 

Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Mü
dürlüğe beyanda bulunmak şartıyla şube ve 
temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzen
lenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir. 

Yabancılar Türkiye'de yeni vakıf kurabilirler. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Akar: Vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine 
getirilmesi için gelir getirici şekilde değerlendi
rilmesi zorunlu olan taşınır ve taşınmazları, 

Mukataalı vakıf: Zemini vakfa, üzerindeki 
yapı ve ağaçlar tasarruf edene ait olan ve kirası 
yıllık olarak alınan vakıf taşınmazlarını, 

İcareteynli vakıf: Değerine yakın peşin üc
ret ve ayrıca yıllık kira alınmak suretiyle süre
siz olarak kiralanan vakıf taşınmazlarını, 

Tavız bedeli: Mukataalı ve icareteynli ta
şınmazların serbest tasarrufa terki için alınan 
bedeli, 

Gaile fazlası: Mazbut ve mülhak vakıflar
da, vakfın hayrat ve akarlarının onarımı ile vak
fiyelerindcki hayrat hizmetlerin ifasından sonra 
kalan miktarı, 

İntifa hakkı: Mazbut ve mülhak vakıflar
da, vakfiyelerindcki şartlara göre ilgililere bıra
kılmış gaile fazlaları ve haklan, 

ifade eder. 
İKİNCİ KISIM 

Vakıflarla İlgili Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tüzel Kişilik, Ehliyet, Yönetim, Temsil 
Tü/el kişilik 
MADDE 4- Vakıflar, özel hukuk tüzel ki

şiliğine sahiptir. 
Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, 

şube ve temsilcilikleri 
MADDE 5- Yeni vakıflar; Türk Medeni 

Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet 
gösterirler, 

Yeni vakıfların kuruluşunda gayesini ger
çekleştirecek asgari mal varlığı miktarı, mah
kemesince belirlenir, 

Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Mü
dürlüğe beyanda bulunmak şartıyla şube ve 
temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzen
lenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir. 
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Yönetim ve temsil şekli 
MADDE 6- Mazbut vakıflar. Genci Mü

dürlük tarafından yönetilir ve temsil edilir. 
Mülhak vakıflar, vakfiye şartlarına göre 

Meclis tarafından atanacak yöneticiler eliyle 
yönetilir ve temsil edilir. Vakıf yöneticileri ken
dilerine yardımcı tayin edebilirler. Mülhak va
kıf yöneticilerinde aranacak şartlar ile yardım
cılarının nitelikleri yönetmelikle düzenlenir. 
Vakfiyedeki şartları taşımamaları nedeniyle 
kendilerine yöneticilik verilemeyenler bu şart
ları elde edinceye, küçükler ile kısıtlılar fiil eh
liyetlerini kazanmeaya ve boş kalan yöneticilik 
yenisine verilinceye kadar, vakıf işleri Genel 
Müdürlükçe temsileıı yürütülür. 

Cemaat vakıflarının yöneticileri mensup
larınca seçilir. Vakıf yöneticileri.ıin seçim usul 
ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlük 
tarihinden önce kurulmuş esnaf vakıfları, mül
hak vakıfların tabi olduğu hükümlere tabidir. 
Bu vakıflar esnafın seçtiği yönetim kurulu tara
fından yönetilir. 

Yeni vakıfların yönetim organı vakıf sene
dine göre oluşturulur, 

Vakıfların yönetim organlarında görev 
alanların çoğunluğunun, Türkiye'de yerleşik 
bulunması gerekir. 

Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil 
edilecek vakıflar 

MADDE 7- Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden Önce mazbut vakıflar arasına alınan 
vakıflar ile on yıl süreyle yönetici atanamayan 
veya yönetim organı oluşturulamayan vakıflar 
mahkeme kararıyla Genel Müdürlükçe yöneti
lir ve temsil edilir. Bu vakıflara bîr daha yöne
tici seçimi ve ataması yapılamaz. İlgililerin 
vakfiye şanlarına göre intifa haklan saklıdır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yabancılar, Türkiye'de, hukuki ve fiili mü
tekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. 

Yönetim ve temsil şekli 
MADDE 6- Mazbut vakıflar, Genel Mü

dürlük tarafından yönetilir ve temsil edilir. 
Mülhak vakıflar, vakfiye şartlarına göre 

Meclis tarafından atanacak yöneticiler eliyle 
yönetilir ve temsil edilir. Vakıf yöneticileri ken
dilerine yardımcı tayin edebilirler. Mülhak va
kıf yöneticilerinde aranacak şartlar ile yardım
cılarının nitelikleri yönetmelikle düzenlenir. 
Vakfiyedeki şartları taşımamaları nedeniyle 
kendilerine yöneticilik verilemeyenler bu şart
ları elde edinceye, küçükler ile kısıtlılar fiil eh
liyetlerini kazanmeaya ve boş kalan yöneticilik 
yenisine verilinceye kadar, vakıf işleri Genel 
Müdürlükçe temsilen yürütülür. 

Cemaat vakıflarının yöneticileri mensup
larınca kendi aralarından seçilir. Vakıf yönetici
lerinin seçim usul ve esasları yönetmelikle dü
zenlenir, 

Esnaf vakıflan, mülhak vakıfların tabi ol
duğu hükümlere tabidir. Bu vakıflar, esnafın 
seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilir. 

Yeni vakıfların yönetim organı vakıf sene
dine göre oluşturulur ve bu vakıfların yönetim 
organlarında görev alanların çoğunluğunun, 
Türkiye'de yerleşik bulunması gerekir. 

Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil 
edilecek vakıflar 

MADDE 7- On yıl süreyle yönetici atana
mayan veya yönetim organı oluşturulamayan 
mülhak vakıflar, mahkeme kararıyla Genel 
Müdürlükçe yönetilir ve temsil edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
mazbut vakıflar arasına alınan vakıflarla, bu Ka
nuna göre mazbut vakıflar arasına alman vakıfla
ra bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamaz. 

İlgililerin vakfiye şartlarına göre intifa 
hakları saklıdır. 
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Yeni vakıf organlarının tamamlanması 
MADDE 8- Yeni vakıfların organlarında 

Ölüm, istifa ya da herhangi bir nedenle eksilme 
olduğu takdirde; vakıf senedindeki hükümlere 
göre, hüküm bulunmaması halinde vakıf sene
di değişikliğine yetkili organın, bunun bulun
maması halinde ise icraya yetkili organın kara
rı ve Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mah
kemece yenisi atanır. 

Vakıf yöneticisi olamayacaklar 
MADDE 9- Vakıflarda; hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcı
lık, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kul
lanma, kaçakçılık suçlan İle devletin güvenliği
ne karsı işlenen suçların birinden mahkûm 
olanlar yönetici olamazlar. 

Vakıf yöneticisi seçildikten sonra yukarı
daki suçlardan mahkum olanların yöneticiliği 
sona erer. 

Vakıf yöneticilerinin sorumlulukları ve 
görevden alınması 

MADDE 10- Vakıf yöneticileri; vakfın 
amacına, yürürlükteki mevzuata uymak ve basi
retli bir yönetici gibi hareket etmek zorundadır. 

Birinci fıkrada belirtilen zorunluluğa uy
mayanlar ile; 

a) Vakfın amacı doğrultusunda faaliyette 
bulunmayan, 

b) Vakfın mallarını ve gelirlerini amaçları
na uygun olarak kullanmayan, 

c) Fiilleriyle vakfı zarara uğratan, 
d) Denetim Makamınca tespit edilen nok

sanlık ve yanlışlıkları verilen süre içerisinde ta
mamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlem
lere devam eden. 

e) Medeni haklan kullanma ehliyetini kay
beden veya görevini sürekli olarak yapmasına 
engel teşkil edecek hastalığa veya maluliyete 
yakalanan, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yeni vakıf organlarının tamamlanması 
MADDE 8- Yeni vakıfların organlarında 

Ölüm, istifa ya da herhangi bir nedenle eksilme 
olduğu takdirde; vakıf senedindeki hükümlere 
göre, hüküm bulunmaması halinde vakıf sene
di değişikliğine yetkili organın, bunun bulun
maması halinde ise icraya yetkili organın kara
rı ve Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mah
kemece yenisi seçilir. 

Vakıf yöneticisi olamayacaklar 
MADDE 9- Vakıflarda; hırsızlık, nitelikli 

hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcı
lık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sah
tecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edi
min ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kul
lanma, kaçakçılık suçları İle devletin güvenliği
ne karşı işlenen suçların birinden mahkûm 
olanlar yönetici olamazlar. 

Vakıf yöneticisi seçildikten sonra yukarı
daki suçlardan mahkum olanların yöneticiliği 
sona erer. 

Vakıf yöneticilerinin sorumlulukları ve 
görevden alınması 

MADDE 10- Vakıf yöneticileri; vakfın ama
cına ve yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır. 

Birinci fıkrada belirtilen zorunluluğa uy
mayanlar ile; 

a) Vakfın amacı doğrultusunda faaliyette 
bulunmayan, 

b) Vakfın mallarını ve gelirlerini amaçları
na uygun olarak kullanmayan, 

c) Ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı za
rara uğratan, 

d) Denetim Makamınca tespit edilen nok
sanlık ve yanlışlıklan verilen süre içerisinde ta
mamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlem
lere devam eden, 

e) Medeni haklan kullanma ehliyetini kay
beden veya görevini sürekli olarak yapmasına 
engel teşkil edecek hastalığa veya maluliyete 
yakalanan, 
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f) Bu Kanunun 11 inci maddesi uyarınca 
iki defa idari para cezası alan, 

vakıf yöneticileri. Meclisin vereceği kara
ra dayalı olarak Denetim Makamının başvuru
su üzerine vakfın yerleşim yeri asliye mahke
mesince görevlerinden alınır. Telafisi imkânsız 
sonuçlar doğuracak hallerde dava sonuçlanın
caya kadar, Meclis karan üzerine Denetim Ma
kamınca, vakıf yönetiminin geçici olarak gö
revden uzaklaştırılması ve kayyımca yönetil
mesi ihtiyati tedbir olarak mahkemeden talep 
edilir. 

Görevinden alınan vakıf yöneticileri Mec
lis üyesi olamaz ve beş yıl süreyle aynı vakiin 
yönetim ve denetim organında görev alamazlar. 
Ayrıca (c), (e) ve (0 bentlerinde belirtilen ne
denlerle görevinden alınan vakıf yöneticileri 
başka bir vakfın yöneticisi ise o görevinden de 
alınmış sayılır ve beş yıl süreyle hiçbir vakfın 
yönetim ve denetim organında görev alamazlar, 

Vakıf yönetiminde yer alan kişiler ile vakıf 
çalışanları ağır ihmal ve kasıtlı fiilleri nedeniy
le vakfa verdikleri zararlardan sorumludurlar. 

Vakıf yöneticileri mahkeme kararı olmak
sızın görevlerinden uzaklaştıramazlar. 

İdari para cezası 
MADDE II- Genel Müdürlükçe yapıla

cak tebligata rağmen, bu Kanun uyarınca iste
nen beyanname, bilgi ve belgeleri zamanında 
vermeyen, organların vakfiye veya vakıf sene
dine aykırı olarak toplanmasına sebebiyet ve
ren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vakıf 
yönelimine Genel Müdürlükçe bin Yeni Türk 
Lirası idari para cezası verilir. İdari para ceza
larına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
içinde Meclise itiraz edilebilir. 

İdari para cezalan; cezanın, itiraz halinde 
ise Meclis kararının tebliği tarihinden itibaren 
onbeş gün içerisinde Ödenir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

f) Bu Kanunun 11 inci maddesi uyarınca 
iki defa idari para cezası alan, 

vakıf yöneticileri, Meclisin vereceği kara
ra dayalı olarak Denetim Makamının başvuru
su üzerine vakfın yerleşim yeri asliye hukuk 
mahkemesince görevlerinden alınabilir. Telafi
si imkânsız sonuçlar doğurabilecek hallerde da
va sonuçlanıncaya kadar. Meclîs karan üzerine 
Denetim Makamınca, vakıf yönetiminin geçici 
olarak görevden uzaklaştırılması ve kayyımca 
yönetilmesi ihtiyati tedbir olarak mahkemeden 
talep edilir. 

Görevinden alınan vakıf yöneticileri Mec
lis üyesi olamaz ve beş yıl süreyle aynı vakfın 
yönetim ve denetim organında görev alamazlar. 
Ayrıca ikinci fıkranın (e), (e) ve (f) bentlerinde 
belirtilen nedenlerle görevinden alınan vakıf 
yöneticileri başka bir vakfın yöneticisi ise o gö
revinden de alınmış sayılır ve beş yıl süreyle 
hiçbir vakfın yönetim ve denetim organında 
görev alamazlar. 

Vakıf yönetiminde yer alan kişiler ile vakıf 
çalışanları kusurlu fiilleri nedeniyle vakfa ver
dikleri zararlardan sorumludurlar. 

Vakıf yöneticileri mahkeme kararı olmak
sızın görevlerinden uzak tasımlamazlar. 

İdari para cezası 
MADDE II- Genel Müdürlükçe yapılan 

tebligata rağmen, bu Kanun uyarınca istenen 
beyanname, bilgi ve belgeleri zamanında ver
meyen, organların vakfiye veya vakıf senedine 
aykırı olarak toplanmasına sebebiyet veren ve
ya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vakıf yöne
timine Genel Müdürlükçe her bir eylem için 
beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir, İda
ri para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itiba
ren onbeş gün içinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre ka
nun yoluna başvurulabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Vakıf Malları ve Faaliyetleri 

Vakıfların mal edinimi, akar cinsinden 
olan malların değiştirilmesi 

MADDE 12- Vakıflar; mal edinebilirler, 
mallan üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler. 

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
akar mallar ile hakların daha yararlı olanları ile 
değiştirilmesine, paraya çevrilmesine veya de
ğerlendirilmesine Meclis yetkilidir. 

Mülhak, cemaat ve yeni vakıflara başlangıç
ta özgülenen mal ve haklar vakıf yönetiminin 
başvurusu üzerine. Denetim makamının görüşü 
alınarak mahkeme kararı ile, sonradan iktisap et
tikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuru
luşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak va
kıf yetkili organının karan ile daha yararlı olanla
rı ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir. 

Vakıf yöneticileri, iktisap ettikleri veya de
ğiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil tari
hinden İtibaren bir ay içerisinde Genel Müdür
lüğe bildirirler. 

Taşınmazların vakıfları adına tescili 
MADDE 13- Mazbut vakıfların tescil gör

memiş hayrat taşınmazları. Genci Müdürlüğün 
isteği üzerine tapu idaresince vakıfları adına 
tescil edilir. 

Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar taşın
mazların satış ve taviz bedelleri ile satın alına
cak, trampa ile edinilecek veya yeniden yaptırı
lacak taşınmazlar, vakıftan adına hisseleri ora
nında tapuya tescil ettirilerek kayıtlara işlenir. 

Amaç, şart ve İşlev değişikliği 
MADDE 14- Mazbut ve mülhak vakıfla

rın vakfiyelerindeki şanların yerine gctirilmesi-

(Adalet Komisyonunun Kabul Etliği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vakıf Malları ve Faaliyetleri 

Vakıfların mal edinmesi, akar cinsinden 
olan malların değiştirilmesi 

MADDE 12- Vakıflar; mal edinebilirler, 
mallan üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler. 

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
akar mallar ile hakların daha yararlı olanları ile 
değiştirilmesine, paraya çevrilmesine veya de
ğerlendirilmesine Meclis yetkilidir, 

Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni 
vakıflara, başlangıçta özgülenen mal ve haklar, 
vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kı
lan sebepler varsa. Denetim makamının görüşü 
alınarak mahkeme kararı ile sonradan iktisap 
ettikleri mal ve haklan ise bağımsız ekspertiz 
kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı 
olarak vakıf yetkili organının kararı ile daha 
yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya 
çevrilebilir. 

VakıfyÖneticilcri, iktisap ettikleri veya de
ğiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil tari
hinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdür
lüğe bildirirler. 

Kurucularının çoğunluğunun yabancı uy
ruklu olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri 
hakkında, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Ta
pu Kanununun 35 inci maddesi uygulanır. 

Taşınmazların vakıfları adına tescili 
MADDE 13- Mazbut vakıfların tescil gör

memiş hayrat taşınmazları, Genel Müdürlüğün 
isteği üzerine tapu idaresince vakıfları adına 
tescil edilir. 

Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar taşın
mazların satış ve taviz bedelleri ile satın alına
cak, trampa ile edinilecek veya yeniden yaptırı
lacak taşınmazlar, vakıfları adına hisseleri ora
nımda tapuya tescil ettirilerek kayıtlara işlenir, 

Amaç ve işlev değişikliği 
MADDE 14- Vakıfların, vakfiyelerindeki 

şartların yerine getirilmesine fiilen veya huku-
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ne fiilen veya hukuken imkân kalmaması halin
de; vakfedenin iradesine aykırı olmamak kay
dıyla ve mülhak vakıflarda vakıf yöneticisinin 
teklifi üzerine, bu şartları değiştirmeye, güncel
leştirmeye ve yükümlülükleri kaldırmaya Meclis 
yetkilidir. 

Cemaat vakıflarının ve hayratının amaç ve 
işlevleri vakıf yönetiminin teklifi üzerine Meclis 
kararı ile değişen şartlara göre yeniden düzenle
nebilir ve ihtiyaçlara uygun hale getirilebilir. 

Hayrat taşınmazların nitelikleri ve de
ğerlendirilmesi 

MADDE 15- Vakıfların hayral taşınmaz-
lan haczed i Jemez, reh n ed i I emez, k a m u ta şt ı rı I a-
maz, bu taşınmazlarda mülkiyet ve irtifak hak
kı için kazandırıcı zamanaşımı işlemez. 

Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak va
kıflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre 
kullanılmaları kanunlara veya kamu düzenine 
aykırı yahut tahsis amacına uygunluğunu kay
betmiş, kısmen veya tamamen hayral olarak 
kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar; 
mülhak vakıflarda vakıf yöneticisinin talebi 
üzerine Meclis karan ile gayece aynı veya en 
yakın başka bir hayrata dönüştürülebilir, akara 
devredilebilir veya paraya çevrilebilir. Aynı va
kıf içerisindeki dönüştürme veya devirlerde be
del ödenmez. 

Hayrat taşınmazların tahsisi 
MADDE 16- Mazbut vakıflara ait hayrat 

taşınmazlara. Genel Müdürlük tarafından önce
likle vakfiyeleri doğrultusunda işlev verilir. 
Genel Müdürlükçe değerlendirilemeyen veya 
işlev verilemeyen hayrat taşınmazlar; fiilen as
li niteliğine uygun olarak kullanılıncaya kadar 
kiraya verilebilir. 

Hayrat taşınmazlar; Genel Müdürlükçe iş
lev verilmek amacıyla, vakfiyesinde yazılı hiz
metlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğün 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ken imkân kalmaması halinde; vakfedenin ira
desine aykırı olmamak kaydıyla mazbut vakıf
larda Genci Müdürlüğün; mülhak, cemaat ve 
esnaf vakıflarında, vakıf yöneticilerinin teklifi 
üzerine bu şartları değiştirmeye; hayır şartlurm-
daki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine 
uyarlamaya Meclis yetkilidir. 

Hayrat taşınmazların nitelikleri ve de
ğerlendirilmesi 

MADDE 15- Vakıfların hayrat taşınmaz
ları haczedilemez, fchncdilcmcz. bu taşınmaz
larda mülkiyet ve irtifak hakkı için kazandırıcı 
zamanaşımı işlemez. 

Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak va
kıflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre 
kullanılmaları kanunlara veya kamu düzenine 
aykırı yahut tahsis amacına uygunluğunu kay
betmiş, kısmen veya tamamen hayrat olarak 
kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar; 
mazbut vakıflarda Meclis kararı ile mülhak va
kıflarda vakıfyöneticisinin talebi üzerine Mec
lis karan ile gayece aynı veya en yakın başka 
bir hayrata dönüştürülebilir, akara devredilebi
lir veya paraya çevrilebilir. Bu paralar aynı su
rette diğer bir hayrata tahsis olunur. Aynı vakıf 
içerisindeki dönüştürme veya devirlerde bedel 
ödenmez. 

Hayrat taşınmazların tahsisi 
MADDE 16- Mazbut vakıflara ait hayrat 

taşınmazlara, Genel Müdürlük tarafından önce
likle vakfiyeleri doğrultusunda işlev verilir. 
Genel Müdürlükçe değerlendirilemeyen veya 
işlev verilemeyen hayrat taşınmazlar; fiilen as
li niteliğine uygun olarak kullanılıncaya kadar 
kiraya verilebilir. 

Bu hayrat taşınmazlar; Genel Müdürlükçe 
işlev verilmek amacıyla, vakfiyesinde yazılı 
hizmetlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlü-
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denetiminde onarım ve restorasyon karşılığı 
kamu kurum ve kuruluşlarına veya benzer 
amaçlı vakıflara tahsis edilebilir. 

Mülhak vakfa ait hayrat taşınmazın tahsi
sinde Genel Müdürlük görüşü alınır. 

Tahsis edilen taşınmaz; ticari bir faaliyette 
kullanılamaz, tahsise aykırı kullanımın tespiti ha
linde Genel Müdürlüğün talebi üzerine taşınmaz, 
bulunduğu yerin mülki amirliğince tahliye edilir. 

Cemaat vakıflarına ait, kısmen veya tama
men hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar, 
vakıf yönetiminin talebi halinde Meclis kara
rıyla; aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsis 
edilebilir veya vakfın akarına dönüştürülebilir. 

Taşınmazların vakfına dönmesi 
MADDE 17- Tasarruf edenlerin veya ma

liklerin mirasçı bırakmadan ölümleri, kaybol
maları, terk veya mübadil gibi durumlara düş
meleri halinde icaretcynli ve mukataalı taşın
maz malların mülkiyeti vakfı adına tescil edilir. 

Taviz bedeli 
MADDE 18- Tapu kayıtlarında, icareteyn 

ve mukataalı vakıf şerhi bulunan gerçek ve tü
zel kişilerin mülkiyetinde veya tasarrufundaki 
taşınmazlar, işlem tarihindeki emlak vergisi de
ğerinin yüzde onu oranında taviz bedeli alına
rak serbest tasarrufa terk edilir. Ancak miri ara
zilerden mukataalı hayrata tahsis edilmeyenler 
ile aşar ve rüsumu vakfedilen taşınmazlar tavi
ze tabi değildir. 

Taviz bedelinin hesaplanmasında; ortaklı
ğın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satılan
larda satış bedeli, kamulaştırmalarda ise kamu
laştırma bedeli esas alınır. 

Bu Kanun hükümleri gereğince taviz be
delinin tamamı vakfı adına Ödenmedikçe, taşın
maz üzerindeki temliki tasarruflar tapu dairele
rince tescil olunmaz. 

Vakıf şerhleri ile ilgüi olarak, diğer kanun
larda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sü
relere ilişkin hükümler uygulanmaz. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gün denetiminde onarım ve restorasyon karşılı
ğı kamu kurum ve kuruluşlarına, benzer amaç
lı vakıflara veya kamu yararına çalışan demek
lere tahsis edilebilir. 

Mülhak vakfa ait hayrat taşınmazın tahsi
sinde Genel Müdürlük görüşü alınır. 

Tahsis edilen taşınmaz; ticari bir faaliyette 
kullanılamaz, tahsise aykın kullanımın tespiti ha
linde Genel Müdürlüğün talebi üzerine taşınmaz, 
bulunduğu yerin mülki amirliğince tahliye edilir. 

Cemaat vakıflarına ait, kısmen veya tama
men hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar, 
vakıf yönetiminin talebi halinde Meclis kara
rıyla; aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsis 
edilebilir veya vakfın akarına dönüştürülebilir. 

Taşınmazların vakfına dönmesi 
MADDE 17- Tasarruf edenlerin veya ma

liklerin mirasçı bırakmadan ölümleri, kaybol
maları, terk veya mübadil gibi durumlara düş
meleri halinde icaretcynli ve mukataalı taşın
maz malların mülkiyeti vakfı adına tescil edilir. 

Taviz bedeli 
MADDE 18- Tapu kayıtlarında, icareteyn 

ve mukataalı vakıf şerhi bulunan gerçek ve tü
zel kişilerin mülkiyetinde veya tasarrufundaki 
taşınmazlar, işlem tarihindeki emlak vergisi de
ğerinin yüzde onu oranında taviz bedeli alına
rak serbest tasarrufa terk edilir. Ancak miri ara
zilerden mukataalı hayrata tahsis edilmeyenler 
ile aşar ve rüsumu vakfedilen taşınmazlar tavi
ze tabi değildir. 

Taviz bedelinin hesaplanmasında; ortaklı
ğın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satılan
larda satıg bedeli, kamulaştırmalarda ise kamu
laştırma bedeli esas alınır. 

Bu Kanun hükümleri gereğince taviz be
delinin tamamı vakfı adına ödenmedikçe, taşın
maz üzerindeki temliki tasarruflar tapu dairele
rince tescil olunmaz. 

Vakıf şerhleri ile ilgili olarak, diğer kanun
larda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sü
relere ilişkin hükümler uygulanmaz. 
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Taviz bedelinin tahsil şekli 
MADDE 19- Taviz bedelleri, yapılacak 

tebligat üzerine altmış gün içerisinde peşin ola
rak ödenebileceği gibi eşdeğer bir taşınmazla ta
kas edilebilir veya yarısı peşin, kalanı bir yılda 
beş eşit taksitte ödenebilir. Taksitlendinne halin
de, taksitlere yasal faiz uygulanarak taşınmaza 
birinci derece ve birinci sırada ipotek konulur. 
Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi ha
linde geri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur. 

Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilen taviz 
bedelleri, yapılacak tebligata rağmen Ödenme
diği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gö
re gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek 
vakfı adına gelir kaydedilir. 

Kira süresi 
MADDE 20- Genel Müdürlüğe ve mazbut 

vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami üç 
yıldır. Ancak onarım veya inşa karşılığı kirala
malarda; kira süresi Genci Müdürün onayı ile 
yirmi yıla. Meclis kararı ile kırk dokuz yıla ka
dar tespit edilebilir. 

Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara 
ait onarımı planlanan eskî eserler ile yatırım 
yapılacak taşınmazlar; kira süresinin bitimin
den bir ay önce bildirim yapılmak kaydıyla, 
hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın Genel 
Müdürlüğün talebi üzerine kira süresi sonunda 
mülki amirlikçe tahliye edilir. 

Vakıf ormanları ve suları 
MADDE2I- Özel vakıf orman fan kuru CabıTır. 
Hazinenin mülkiyetine geçmiş fiilen or

man vasfını kaybeden, şehir, kasaba ve köy ya
pılarının bulunduğu yerlerdeki mazbut vakıf ta
şınmazların mülkiyeti hiçbir hükme gerek kal
maksızın vakfı adına tescil edilir. 

Vakıf yoluyla meydana gelip de; hazine, 
özel idare, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin 
mülkiyetine geçen vakıf su ve kaynağı ve zeıni-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Taviz bedelinin tahsil şekli 
MADDE 19- Taviz bedelleri, yapılacak 

tebligat üzerine altmış gün içerisinde peşin ola
rak ödenebileceği gibi eşdeğer bir taşınmazla 
takas edilebilir veya yarısı peşin, kalanı bir yıl
da beş eşit taksitte ödenebilir. Taksidendirme 
halinde, taşınmaza birinci derece ve birinci sı
rada ipotek konulur. Taksitlerden birinin zama
nında ödenmemesi halinde geri kalan taksitle
rin tamamı muaccel olur. 

Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilen taviz 
bedelleri, yapılacak tebligata rağmen ödenme
diği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gö
re gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek 
vakfı adına gelir kaydedilir. 

Kira süresi 
MADDE 20- Genel Müdürlüğe ve mazbut 

vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami üç 
yıldır. Ancak onarım veya inşa karşılığı kirala
malarda; onarım ve inşa bedeli göz Önüne alı
narak kira süresi Genel Müdürün onayı ile yir
mi yıla. Meclis kararı ile kırk dokuz yıla kadar 
tespit edilebilir. 

Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara 
ait onarımı planlanan vakıf kültür varlıkları ile 
yatırım yapılacak taşınmazlar; kira süresinin 
bitiminden bir ay önce bildirim yapılmak kay
dıyla, hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın 
Genel Müdürlüğün talebi üzerine kira süresi 
sonunda mülki amirlikçe tahliye edilir. 

Vakıf ormanları 
ftJADDEZf-ûzcfvafaforman lan kumlaDİfir. 
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ni ile vakıf su ve kaynakları Genel Müdürlüğün 
hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Eski eserlerin korunması ve imar uygu
lamalarının bildirilmesi 

MADDE 22- Kamu kurum ve kuruluşları, 
koruma imar planlarını düzenlerken vakıf eski 
eserlerle ilgili hususlarda Genel Müdürlüğün 
görüşünü almak zorundadırlar. 

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
taşınmaz mallarla ilgili olarak belediyeler ile 
diğer kama kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
uygulama imar ve parselasyon planlarının, as
kıya çıkarılmadan önce ilgili idareler tarafından 
Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. 

Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini 
koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılabilir. 

Gene! Müdürlüğe ve mazbut vakıflara aii 
olup uygulama imar planlarında okul, hastane 
veya spor alanlarında kalan taşınmazlar; ilgili ku
rumlar tarafından, imar planının tasdik tarihinden 
itibaren iki yıl içerisinde kamulaştırılmadığı tak
dirde Genel Müdürlükçe özel okul, özel hastane 
veya özel spor tesisi olarak değerlendirilebilir. 

Zilyetlik yoluyla kazanım 
MADDE 23-Vakıfların mallan üzerinde zil

yetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz. 
Sigorta 
MADDE 24- Kiraya verilen veya tahsis 

edilen mazbut vakıf taşınmaz malların, yangın, 
hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları ta-
•nftad&tı <owıtJı Vrti&cfl'rtfc. tdiiim •sıguretamn- ıaı*ı 
zorunludur. 

Uluslararası faaliyet 
MADDE 25- Vakıflar; amaç veya faaliyet

leri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve iş
birliğinde bulunabilirler, yurl dışında şube ve 
temsilcilik açabilirler, Üst kuruluşlar kurabilir
ler ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye 
olabilirler. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Vakıf kültür varlıklarının korunması ve 
imar uygulamalarının bildirilmesi 

MADDE 22- Kamu kurum ve kuruluşları, 
koruma imar planlarını düzenlerken vakıf kül
tür varlıklarıyla ilgili hususlarda Genel Müdür
lüğün görüşünü almak zorundadırlar. 

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
taşınmaz mallarla ilgili olarak belediyeler ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
uygulama imar ve parselasyon planlarının, as
kıya çıkarılmadan Önce ilgili idareler tarafından 
Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. 

Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteli
ğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapı
lır. 

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
olup uygulama imar planlarında okul, hastane 
veya spor alanlarında kalan taşınmazlar; ilgili 
kurumlar tarafından, İmar planının tasdik tari
hinden itibaren iki yıl içerisinde kamulaştırıl
madığı takdirde ilgili bakanlığın görüşü alına
rak Genel Müdürlükçe özel okul, özel hastane 
veya özel spor tesisi olarak değerlendirilebilir. 

Zilyetlik yoluyla kazanım 
MADDE 23- Vakıfların malları üzerinde zil

yetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz. 
Sigorta 
MADDE 24- Kiraya verilen veya tahsis 

edilen mazbut vakıf taşınmaz malların, yangın, 
hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları ta-
-ntffîrfcnı 'oerı^ı Mihlitâiilk -dtaiih •vıguivJfiflmıası 
zorunludur. 

Uluslararası faaliyet 
MADDE 25- Vakıflar; vakıf senetlerinde 

yer almak kaydıyla, amaç veya faaliyetleri doğ
rultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde 
bulunabilirler, yurt dışında şube ve temsilcilik 
açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler ve yurt 
dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilirler. 
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Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, ku
rum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve 
yardım alabilirler, yurt içi ve yurt dışındaki 
benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nak
di bağış ve yardımda bulunabilirler. Yurt dışı 
nakdi yardımların banka aracılığıyla alınması ve 
Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Bildi
rimin şekli ve içeriği yönetmelikle düzenlenir. 

İktisadi işletme ve şirket kurulması 
MADDE 26- Vakıflar; amacını gerçekleş

tirmeye yardımcı olmak veya vakfa gelir temin 
etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi ver
mek şartıyla iktisadi işletme ve şirket kurabilir, 
kurulmuş şirketlere ortak olabilirler. 

Genel Müdürlük; Bakanlar Kurulu kara
rıyla Genel Müdürlük ve mazbut vakıfların ge
lirleri ve akar malları ile iktisadi işletme veya 
şirket kurmaya yetkilidir. Şirket hisseleri ve 
hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesi, 
paraya çevrilmesi ve değerlendirilmesi ve bun
lara bağlı her türlü hakkın kullanılması ile or
taklık paylarına bağlı hakların kullanılması Ge
nel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Sona eren veya dağıtılan yeni vakıfların 
mal ve hakları 

MADDE 27- Sona eren yeni vakıfların 
borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hak
lar; vakıf senedinde yazılı kurum veya kuruluşa, 
senetlerinde özel bir hüküm bulunmayanlarda ise 
Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mahkeme 
kararıyla benzer amaçlı bir vakfa; dağıtılan yeni 
vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan 
mal ve haklar ise Genel Müdürlüğe intikal eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vakıf Eski Eserler 

Eski eserlerin tespiti, tescili ve yaşatılması 
MADDE 28- Vakıflara ait taşınır ve taşın

maz eski eserlerin tespiti, envanterinin çıkarıl
ması, tescili, Genel Müdürlüğe ve mazbut va-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, ku
rum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve 
yardım alabilirler, yurt İçi ve yurt dışındaki 
benzer amaçlı vakıf ve demeklere ayni ve nak
di bağış ve yardımda bulunabilirler. Nakdi yar
dımların yurt dışından alınması veya yurt dışı
na yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç 
Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirimin şekli ve 
İçeriği yönetmelikle düzenlenir. 

İktisadi işletme ve şirket kurulması 
MADDE 26- Vakıflar; amacını gerçekleş

tirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin 
etmek amacıyla. Genel Müdürlüğe bilgi ver
mek şartıyla iktisadi işletme ve şirket kurabilir, 
kurulmuş şirketlere ortak olabilirler, 

Genel Müdürlük; Bakanlar Kurulu kara
rıyla Genel Müdürlük ve mazbut vakıfların ge
lirleri ve akar mallan ile İktisadi işletme veya 
şirket kurmaya yetkilidir. Şirket hisseleri ve 
hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesi, 
paraya çevrilmesi, değerlendirilmesi ve bunlara 
bağlı her türlü hakkın kullanılması ile ortaklık 
paylarına bağlı hakların kullanılması Genel 
Müdürlük tarafından yürütülür. 

Sona eren veya dağıtılan yeni vakıfların 
mal ve hakları 

MADDE 27- Sona eren yeni vakıfların 
borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hak
lar; vakıf senedinde yazılı hükümlere göre, se
netlerinde özel bir hüküm bulunmayanlarda ise 
Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mahkeme 
kararıyla benzer amaçlı bir vakfa; dağıtılan ye
ni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan 
mal ve haklar ise Genel Müdürlüğe intikal eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vakıf Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Vakıf kültür varlıklarının tespiti, tescili 
ve yaşatılması 

MADDE 28- Vakıflara ait yurt içi ve yurt 
dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür var
lıklarının tespiti, envanterinin çıkarılması, tes-
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kıtlara ait olanların korunması, mülkiyeti el de
ğiştirmiş eski eserler ile koruma alanlarının ka
mulaştırılması, değerlendirilmesi, onarım ve 
restorasyonu Genel Müdürlükçe yürütülür. 

Sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası Ge
nel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait işlet
me ve iştiraklerin; Kurumlar Vergisi matrahının 
yüzde 10'u, yeterli geliri bulunmayan mazbut 
vakıflara ait eski eserlerin onarımında kullanıl
mak üzere Genel Müdürlüğe aktarılır, 

Yeterli geliri bulunmayan mazbut vakıfla
ra ait eski eser nitelikli taşınmazların benzer 
amaçlı mazbut vakıfların gelirleriyle korunma
sına ve yaşatılmasına Meclis yetkilidir. 

Vakıf kültür ve tabiat varlr ki arının ko
runması 

MADDE 29- Vakıflara ait taşınır ve (aşın
maz kültür ve tabiat varlıkları; Genel Müdür
lük, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kulla
nanları tarafından korunur. 

Eski eserlerin vakfı adına tescili 
MADDE 30- Vakıf yoluyla meydana gelip 

de her ne suretle olursa olsun hazine, belediye 
veya özel idarelerin mülkiyetine geçmiş eski 
eserler hiçbir hükme gerek kalmaksızın vakfı 
adına tescil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Vakıfların Muhasebesi ve Denetimi 
Vakıf muhasebesi 
MADDE 31- Vakıflar, muhasebe kayıtla

rını Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve 
esaslar dahilinde tutmak zorundadırlar. Tutula
cak defter ve kayıtlar ile İlgili usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 

Mazbut vakıfların her birinin gelir ve gi
derleri ayrı ayrı takıp edilir. 

Vakıflar varlıklarını, ekonomik kural ve 
riskleri gözetmek suretiyle değerlendirirler, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ciü, Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
olanların korunması, mülkiyeti el değiştirmiş 
vakıf kültür varlıkları ile koruma alanlarının 
kamulaştırılması, değerlendirilmesi, onarımı, 
restorasyonu ve gerektiğinde yeniden inşası 
Genel Müdürlükçe yürütülür. 

Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Ge
nel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait işlet
me ve iştiraklerin; Kurumlar Vergisi matrahının 
yüzde onu, yeterli geliri bulunmayan mazbut 
vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının onarı
mında kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe ak
tarılır, 

Yeterli geliri bulunmayan mazbut vakıfla
ra ait vakıf kültür varlığı niteliğindeki taşın
mazların, benzer amaçlı mazbut vakıfların ge
lirleriyle korunmasına ve yaşatılmasına Meclis 
yetkilidir. 

Vakıf kültür ve tabiat varlıklarının ko
runması 

MADDE 29- Vakıflara ait taşınır ve taşın
maz kültür ve tabiat varlıkları; Genel Müdür
lük, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kulla
nanları tarafından korunur, 

Vakıf kültür varlıklarının devri 
MADDE 30- Vakıf yoluyla meydana gelip 

de her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, 
özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülki
yetine geçmiş vakıf kültür varlıkları Genel Mü
dürlüğe devral un ur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Vakıfların Muhasebesi ve Denetimi 
Vakıf muhasebesi 
MADDE 31- Vakıflar, muhasebe kayıtla

rını Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve 
esaslar dahilinde tutmak zorundadırlar. Tutula
cak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 

Mazbut vakıfların her birinin gelir ve gi
derleri ayrı ayrı takip edilir. 

Vakıflar, varlıklarını, ekonomik kural ve 
riskleri gözetmek suretiyle değerlendirirler. 
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Beyanname verme yükümlülüğü 
MADDE 32- Vakıf yönetimi; vakfın yöne

tici veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir 
önceki yıla ait faaliyet raporlarını, mali tablola
rını ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandı
ğına dair belgeyi, işleime ve iştiraklerinin mali 
tabloları İle yönetmelikle belirlenecek diğer bil
gileri içeren beyannameyi her takvim yılının ilk 
altı ayı İçerisinde Genel Müdürlüğe verir. 

Vakıfların denetimi 
MADDE 33- Mülhak, cemaat ve yeni va

kıflarda 'iç denetim esastır. Vakıf; organları ta
rafından denetlenebileceği gibi, bağımsız dene
tim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. 

Vakıf yöneticileri, en az yılda bir defa ya
pılacak iç denetim raporları i!e sonuçlarını, ra
por tarihini takip eden iki ay içerisinde Genel 
Müdürlüğe bildirir. 

Vakıfların amaca uygunluk, iktisadi işlet
melerinin mevzuata uygunluk denetimi Genel 
Müdürlükçe yapılır. 

Yönetim ve temsil masrafı 
MADDE 34- İntifa hakkına konu mazbut 

vakıflar ile Gene! Müdürlük tarafından geçici 
olarak yönetilen vakıfların yıllık gayri safi ge
lirlerinin yüzde yirmisi yönetim ve temsil mas
rafı olarak Genel Müdürlük bütçesine gelir 
kaydedilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Mecli
si, Genel Müdürlük Teşkilatı ve İstihdam 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
MADDE 35- Bu Kanun ile kendisine veri

len görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel 
kişiliğini haiz Başbakanlığa bağlı Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü kurulmuştur. 

(Adalei Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Beyanname verme yükümlülüğü 
|V]ADDE 32- Vakıf yönetimi; vakfın yöne

tici veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir 
önceki yıla ait faaliyet raporlarını, bütçe ve bi
lançolarını, gayri menkullerini mali tablolarını 
ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandığına 
dair belgeyi- işletme ve iştiraklerinin mali tab
loları i le yönetmelikle belirlenecek diğer bilgi
leri içeren beyannameyi her takvim yılının ilk 
allı ayı içerisinde Genel Müdürlüğe verir. 

Vakıfların denetimi 
]yf ADDE 33- Mülhak, cemaat, esnaf va

kıfları l l e yeni vakıflarda iç denetim esastır. "Va-
kıf; org a n l a n tarafından denetlenebileceği gibi, 
bağım?12 denetim kuruluşlarına da denetim 
yaptırabilir. 

Vjikıf yöneticileri, en az yılda bir defa ya
pılacak İÇ denetim raporları ile sonuçlarını, ra
por taf'hini takip eden iki ay içerisinde Genel 
Müdüfluğc bildirir. 

Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk de
netimi i'e iktisadi İşletmelerinin faaliyet ve 
mevzuata uygunluk denetimi Genel Müdürlük
çe yapi |lr' 

yönetim ve temsil masrafı 
M^ADDE 34- İntifa hakkına konu mazbut 

vakıflar İle Genel Müdürlük tarafından geçici 
olarak yönetilen vakıfların yıllık gayri safı ge
lirlerin'11 yüzde yirmisi yönetim ve temsil mas
rafı o l a r a k Genel Müdürlük bütçesine gelir 
kaydedilir-

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Mecli
si, Gene\ Müdürlük Teşkilatı ve İstihdam 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
lv(ADDE 35- Bu Kanun ile kendisine veri

len göı*ev|eri yerine getirmek üzere, kamu tüzel 
kişiliğini haiz Başbakanlığa bağlı Vakıflar Ge
nel Miidürlüğü kurulmuştur. 
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Başbakan Genel Müdürlüğün yönetimi ile il
gili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde görevlen
direceği Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taş
ra teşkilatından oluşur. 

Genel Müdürlüğün merkezi Ankara'dadır. 
Genel Müdürlüğün görevleri 
MADDE 36- Genel Müdürlüğün görevle

ri şunlardır: 
a) Mazbut vakıfların vakfiyelerinde veya 

vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi 
belgelerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve 
ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, 

b) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en 
iyi şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak 
amacıyla Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıfla
ra ait paralar ile malları değerlendirmek, daha 
fazla gelir getirici yatırımlara tahsis etmek, 

e) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait paralar ile işlcimclcr kurma, kurulmuş şir
ketlere iştirak etme, bunların sermaye artışları 
hususlarında karar vermek, 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki vakıflara ait 
eski eserleri ihya etmek, 

e) Mülhak, cemaat ve yeni vakıfların de
netimini yapmak. 

f) Vakıflarla ilgili konularda; araştırma, 
geliştirme, eğitim, kültür ve yayın faaliyetlerin
de bulunmak, ulusal ve uluslararası koordinas
yonu sağlamak, 

g) Kültür varlıklarından oluşan koleksi
yonlar meydana getirmek; müze, kütüphane ve 
külıür merkezleri karmak, 

h) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Genel 
Müdürlüğe verilen görevleri yapmak. 

Genel Müdürlük, vakıflara İlişkin görev
lerle ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde çalışır ve koordinasyonun 
sağlanması hususunda gerekli tedbirleri alır. 
Genel Müdürlük gerektiğinde ihtiyaç duyulan 
konuyla sınırlı olmak üzere 4734 sayılı Kamu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etliği Metin) 

Başbakan, Genel Müdürlüğün yönetimi ile 
ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde görev
lendireceği Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taş
ra teşkilatından oluşur. 

Genci Müdürlüğün merkezi Ankara'dadır. 
Genel Müdürlüğün görevleri 
MADDE 36- Genel Müdürlüğün görevle

ri şunlardır: 
a) Mazbut vakıfların vakfiyelerinde veya 

vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi 
belgelerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve 
ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, 

b) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en 
iyi şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak 
amacıyla Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıfla
ra ait paralar ile malları değerlendirmek, daha 
fazla gelir getirici yatırımlara tahsis etmek, 

c) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait paralar ile işletmeler kurma, kurulmuş şir
ketlere iştirak etme, bunların sermaye artışları 
hususlarında karar vennek, 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki vakıflara ait 
vakıf kültür varlıklarını ihya etmek, 

e) Mülhak, cemaat ve yeni vakıflar ile es
naf vakıflarının denetimini yapmak, 

f) Vakıflarla ilgili konularda; araştırma, 
geliştirme, eğitim, küttür ve yayın faaliyetlerin
de bulunmak, ulusal ve uluslararası koordinas
yonu sağlamak, 

g) Vakıf kültür varlıklarından oluşan ko
leksiyonlar meydana getirmek; müze, kütüpha
ne ve JfiJJJür loerkesisri kurmak, 

h) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Genel 
Müdürlüğe verilen görevleri yapmak. 

Genel Müdürlük, vakıflara ilişkin görev
lerle ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde çalışır ve koordinasyonun 
sağlanması hususunda gerekli tedbirleri alır. 
Genel Müdürlük gerektiğinde ihtiyaç duyulan 
konuyla sınırlı olmak üzere 4734 sayılı Kamu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 



49 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İhale Kanununa tabi olmaksızın uzman kişi, 
kurum ve kuruluşlardan danışmanlık ve hukuki 
mütalaa şeklinde hizmet satın alabilir. 

Genel Müdürlüğün denetimi 
MADDE 37- Genel Müdürlüğün iç dene

timi; hataların Önlenmesi, risk ve zayıflıkların 
belirlenmesi, iyi uygulama örneklerinin yay
gınlaştırılması, yönetim sistemlerinin ve süreç
lerinin geliştirilmesi, kaynakların verimlilik ve 
saydamlık ilkelerine göre ekonomik ve etkili 
yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi 
ve rehberlik amacıyla yapılan bağımsız ve nes
nel güvence sağlayan denelim faaliyetidir. 

İç denetim; Genel Müdür tarafından gö
revlendirilecek iç denetçiler tarafından yapılır. 

İç denetçilerin nitelikleri ile çalışma usul 
ve esasları yönetmelikle düzenlenir, 

Genel Müdürlüğün dış denetimi Sayış
tay'ca yapılır, 

Genel Müdürlüğün bütçesi 
MADDE 38- Genel Müdürlüğün bütçesi; 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu çerçevesinde hazırlanır. Bütçe, Mecli
sin uygun görüşünden sonra süresi İçerisinde il
gili mercilere sunulur. 

Gelir fazlaları ertesi yıla devreder. 
Genel Müdürlüğün gelirleri 
MADDE 39- Genel Müdürlüğün gelirleri 

şunlardır: 
a) Kira gelirleri, 
b) İşletme kârları, 
e) İştirak gelirleri, 
d) Yönetim ve temsil payları, 
e) Mazbut vakıflara ait taşınmazların satı

şından elde edilecek gelirler, 
0 Taviz bedelleri, 
g) Genel Müdürlüğe ait taşınmazların satı

şından elde edilecek gelirler, 
h) Şartlı bağışlar, 
ı) Şansız bağışlar, 
j) Diğer gelirler. 

İhale Kanununa tabi olmaksızın uzman kişi, 
kurum ve kuruluşlardan danışmanlık ve hukuki 
mütalaa şeklinde hizmet satın alabilir. 

Genel Müdürlüğün denetimi 
MADDE 37- Genel Müdürlüğün deneti

mi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yapılır. 

Genel Müdürlüğün bütçesi 
MADDE 38- Genel Müdürlüğün bütçesi; 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu çerçevesinde hazırlanır. Bütçe, Mecli
sin uygun görüşünden sonra süresi içerisinde il
gili mercilere sunulur. 

Gelir fazlaları ertesi yıla devreder. 
Genel Müdürlüğün gelirleri 
MADDE 39- Genel Müdürlüğün gelirleri 

şunlardır: 
a) Kira gelirleri, 
b) İşletme kârları, 
c) İştirak gelirleri, 
d) Yönetim ve temsil payları, 
e) Mazbut vakıflara ait taşınmazların satı

şından elde edilecek gelirler, 
f) Taviz bedelleri, 
g) Genel Müdürlüğe ait taşınmazların satı

şından elde edilecek gelirler, 
h) Şartlı bağışlar, 
ı) Şartsız bağışlar, 
j) Diğer gelirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 



- 5 0 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bazı gelirler İle bağışların harcanması 
MADDE 40- 39 uncu maddenin (c) ve (fi 

bentlerinde yer alan gelirler; ait olduğu vakfa ta
şınmaz alımında, vakfın taşınmazlarının onarım 
ve yapımında kullanılır. Ayrıca Meclis kararıyla 
gelir getirici yatırımlarda, yurt içi ve yun dışında 
bulunan ve geliri kalmayan vakıflara ait eski eser
lerin bakım ve onarımlarında da kullanılabilir. 

Genel Müdürlüğe yapılan şartlı bağışlar, 
bağış yapanın şartlan doğrultusunda harcanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vakıflar Meclisi 

Meclisin oluşumu 
MADDE 41- Meclis, Genel Müdürlüğün 

en üst seviyedeki karar organıdır, 
Meclis; Genel Müdür, üç Genel Müdür 

yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri olmak üzere 
beş. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı ile 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, 
Başbakanca vakıf konusunda bilgi ve deneyim 
sahibi yükseköğrenim mezunları arasından ata
nacak beş, yeni vakıflarca seçilecek üç, mülhak 
ve cemaat vakıflarınca seçilecek birer üye ol
mak üzere toplam on yedi üyeden oluşur. Ayrı
ca yeni vakıflar üç, mülhak ve cemaat vakıfları 
ise birer yedek üye seçer. Seçimler; yeni vakıf
larda yönetim organının, mülhak vakıflarda va
kıf yöneticilerinin, cemaat vakıflarında yönetim 
kurullarının seçeceği birer temsilcinin iştiraki 
ile Genel Müdürlüğün daveti üzerine ayrı ayrı 
yapılır. 

Genel Müdür aynı zamanda Meclisin de 
başkanıdır. 

Genel Müdür alman kararlan yürütmeye 
yetkili ve görevlidir. Genel Müdürün çeşitli ne
denlerle görevinde bulunmadığı durumlarda 
Genel Müdüre vekâlet eden Meclis Başkanlığı
na da vekâlet eder. 

Meclisin çalışmasına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle düzenlenir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bazı gelirler ile bağışların harcanması 
MADDE 40- 39 uncu maddenin (e) ve (0 

bentlerinde yer alan gelirler; ait olduğu vakfa 
taşınmaz alımında, vakfın taşınmazlarının ona
rım ve yapımında kullanılır. Ayrıca Meclis ka
rarıyla gelir getirici yatırımlarda, yurt içi ve 
yurt dışında bulunan ve geliri kalmayan vakıf
lara ait vakıf kültür varlıklarının bakım ve ona
rımlarında da kullanılabilir. 

Genel Müdürlüğe yapılan şartlı bağışlar, 
bağış yapanın şanları doğrultusunda harcanır, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vakıflar Meclisi 

Meclisin oluşumu 
MADDE 41- Meclis, Genel Müdürlüğün 

en üst seviyedeki karar organıdır. 
Meclis; Genel Müdür, üç Genel Müdür 

yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri olmak üzere 
beş, vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi 
yükseköğrenim mezunları arasından Başbaka
nın teklifi üzerine ortak kararname ile atanacak 
beş, yeni vakıflarca seçilecek üç, mülhak ve ce
maat vakıflarınca seçilecek birer üye olmak 
Üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Ayrıca yeni 
vakıflar üç, mülhak ve cemaat vakıfları ise bi
rer yedek üye seçer. Seçimler; yeni vakıflarda 
yönetim organının, mülhak vakıflarda vakıf yö
neticilerinin, cemaat vakıflarında yönetim kurul
larının seçeceği birer temsilcinin iştiraki ile Ge
nel Müdürlüğün daveti üzerine ayrı ayrı yapılır. 

Genel Müdür aynı zamanda Meclisin de 
başkanıdır. 

Genel Müdür alınan kararlan yürütmeye 
yetkili ve görevlidir. Genel Müdürün çeşitli ne
denlerle görevinde bulunmadığı durumlarda 
Genel Müdüre vekâlet eden Meclis Başkanlığı
na da vekâlet eder. 

Meclisin çalışmasına ilişkin usul ve esas
lar yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 



- 5 1 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Meclisin görevleri 
MADDE 42- Bu Kanunun diğer maddele

ri ile belirlenen görevlerinin yanı sıra, Meclis 
aşağıdaki görevleri de yerine getirir: 

a) Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak 
vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, 
satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamu
laştırmalarda kamu yararı kararını vermek, 

b) Genel Müdürlük ve işletme müdürlük
lerinin bütçelerini onaylamak, 

c) Genel Müdürlük ve vakıflarla İlgili tü
zük ve yönetmelik taslaklarını karara bağlamak, 

d) Genel Müdürce gerek görülen hususları 
karara bağlamak. 

Meclis üyelerinin nitelikleri ve görev süresi 
MADDE 43- Meclis üyelerinin; 657 sayı

lı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenen 
Devlet memuru olma şartlarını taşıması, Baş
bakanca atanacak üyelerden; en az üçünün ka
mu kurum ve kuruluşlarında on yıldan fazla gö
rev yapmış olması gerekir. 

Kamu görevlisi olmayan Meclis üyeleri iş
ledikleri suçlar ve kendilerine karşı işlenen suç
lar yönünden kamu görevlisi sayılır. 

Meclis üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, 

l. Hukuk Müşaviri, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve MüzelerGenel Müdürünün 
Meclis üyelikleri görev süreleriyle sınırlıdır. 
Ancak, göreve engel bir hastalık veya sakatlık 
nedeniyle iş görememeleri veya üyelik şartları
nı fcay&efmeleri durumunda Baş&afcanca atan
mış üyelerin görevleri Başbakanın onayı, seçil
miş diğer üyelerin görevleri ise Genel Müdürün 
teklifi ve Meclis kararı ile sona erer. 

Memur veya diğer kamu görevlisi iken 
Başbakan tarafından Meclis üyeliğine atanan
ların Mecliste görev yaptıkları sürece eski gö
revleriyle olan ilişikleri kesilir. Bu üyelerin; me
muriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki her-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Melin) 

Meclisin görevleri 
MADDE 42- Bu Kanunun diğer maddele

ri ile belirlenen görevlerinin yanı sıra, Meclis 
aşağıdaki görevleri de yerine getirir: 

a) Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak 
vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, 
satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamu
laştırmalarda kamu yararı kararını vermek, 

b) Genel Müdürlük ve işletme müdürlük
lerinin bütçelerini onaylamak, 

c) Genel Müdürlük ve vakıflarla ilgili tü
zük ve yönetmelik taslaklarını karara bağlamak, 

d) Genel Müdürlükçe gerek görülen hu
susları karara bağlamak. 

Meclis üyelerinin nitelikleri ve görev süresi 
MADDE 43- Meclis üyelerinin; 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ile belirlenen Devlet memuru olma 
şartlarını taşıması, ortak kararnameyle atana
cak üyelerden; en az üçünün kamu kurum ve 
kuruluşlarında on yıldan fazla görev yapmış ol
ması gerekir. 

Kamu görevlisi olmayan Meclis üyeleri, 
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar ve 
kendilerine karşı işlenen suçlar yönünden kamu 
görevlisi sayılır. 

Meclis üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve 1. 
Hukuk Müşavirinin, Meclis üyelikleri görev 
süreleriyle sınırlıdır. Ancak, göreve engel bir 
hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememe
leri veya üyelik şartlarını kaybetmeleri duru-
muııcfa ortaft fcaramameyte atanmış üyefenn 
görevleri ortak kararnameyle, atanmış diğer 
üyelerin görevleri ise Genel Müdürün teklifi ve 
Meclis kararı ile sona erer. 

Memur veya diğer kamu görevlisi iken or
tak kararnameyle Meclis üyeliğine atananların 
Mecliste görev yaptıkları sürece eski görevle
riyle olan ilişikleri kesilir. Bu üyelerin; memu
riyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki her-
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hangi bir nedenle görevlerinin sona etmesi, gö
revden ayrılma isteğinde bulunması veya görev 
sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde 
eski kurumlarına başvurmalar halinde mükte
seplerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu durum
da Genel Müdürlükte geçirdikleri süreler atandı
ğı kurumda geçmiş gibi değerlendirilir. Akade
mik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler 
saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen 
personel hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

Meclis üyelerinin yenilenmesi ve huzur 
hakkı 

MADDE 44- Başbakan tarafından atanan 
üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma oldu
ğu takdirde otuz gün içerisinde 43 üncü madde 
doğrultusunda üç yıllığına yenisi seçilir. 

Vakıflar tarafından seçilen üyelerden bo
şalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak 
üzere sırasıyla yedek üyeler görev alır. 

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan 
Meclîs üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak 
üzere her toplantı günü için (3000) gösterge ra
kamının memur aylık katsayısı ile çarpımı so
nucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

Meclisin toplantı şekli ve karar nisabı 
MADDE 45- Meclis, Genel Müdürün çağ

rısı üzerine ayda en az iki defa, üye sayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 
çoğunluğuyla karar alır. Meclis üyeleri çekim
ser oy kullanamaz. Meclis üyeleri oy ve karar
larından sorumludur. 

Meclis üyeleri, kendilerini ve üçüncü dere
ceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları
nı ilgilendiren toplantı ve oylamaya katılamazlar. 

Vakıflar, kendilerini ilgilendiren toplantı
larda, oy hakkı olmaksızın bir yetkili ile temsil 
edilebilirler. 

Meclis üyelerince uyulması gereken hususlar 
MADDE 46- Meclis üyeleri, görevleri sü

resince ve görevlerinin sona ermesinden itiba-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

hangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, gö
revden ayrılma isteğinde bulunması veya görcv 
sürelerinin dolması durumunda otuz gün İçinde 
eski kurumlarına başvurmaları halinde mükte
seplerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu durum
da Genel Müdürlükte geçirdikleri süreler atandı
ğı kurumda geçmiş gibi değerlendirilir. Akade
mik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler 
saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen 
personel hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

Meclis üyelerinin yenilenmesi ve huzur 
hakkı 

MADDE 44- Ortak kararnameyle atanan 
üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma oldu
ğu takdirde otuz gün içerisinde 43 üncü madde 
doğrultusunda üç yıllığına yenisi seçilir. 

Vakıflar tarafından seçilen üyelerden bo
şalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak 
üzere sırasıyla yedek üyeler görev alır. 

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan 
Meclis üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak 
üzere her toplamı günü için (3000) gösterge ra
kamının memur aylık katsayısı ile çarpımı so
nucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

Meclisin toplantı şekli ve karar nisabı 
MADDE 45- Meclis, Genel Müdürün çağ

rısı üzerine ayda en az iki defa, üye tam sayısı
nın üçte ikisi ile toplanır ve Meclis üye tamsa
yısının salt çoğunluğuyla karar alır. Meclis 
üyeleri çekimser oy kullanamaz. Meclis üyele
ri oy ve kararlarından sorumludur. 

Meclis üyeleri, kendilerini ve üçüncü de
receye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlık
larını ilgilendiren toplantı ve oylamaya katıla
mazlar. 

Vakıflar, kendilerini ilgilendiren toplantı
larda, oy hakkı olmaksızın bir yetkili ile temsil 
edilebilirler. 

Meclis üyelerince uyulması gereken hususlar 
MADDE 46- Meclis üyeleri, görevleri sü

resince ve görevlerinin sona ermesinden itiba-
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ren iki yıl süre ile Genel Müdürlük ve ilgili ku
ruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolay
lı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve 
temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeleri görevleri süresince edin
dikleri gizli bilgi ve belgeleri kanunen yetkili 
kılman mercilerden başkasına acıklayamaz, 
kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya 
aleyhine kullanamazlar. Bu yükümlülük görev
den ayni mal arından sonra da devam eder. 

Mazereti olmaksızın üst üste üç veya yılda 
toplam on toplantıya katılmayanların üyeliği 
Meclis kararı ile sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teşkilat 

Merkez teşkilatı 
MADDE 47- Genel Müdürlüğün merkez 

teşkilatı; ana hizmet, danışma ve yardımcı hiz
met birimlerinden oluşur. 

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ekli 
(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Müdür 
MADDE 48- Genci Müdür, Genel Müdür

lüğün en üst amiri olup Genel Müdürlüğü tem
sil eder. 

Genel Müdür, Genel Müdürlük faaliyetle
rini; vakfiye şartlarına, kalkınma planlarına, 
yıllık programlara ve mevzuata uygun olarak, 
görev alanına giren konularda diğer kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde Başbakana kar
şı sorumlu olarak yürütür. 

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının 
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denet
lemekle görevli ve yetkilidir. 

Genel müdür yardımcıları 
MADDE 49- Genel Müdürlük ana hizmet 

birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birim
lerinin koordinasyonunda Genel Müdüre yar
dımcı olmak üzere üç Genel Müdür yardımcısı 
atanabilir. Genel Müdür Yardımcısı, Genel Mü
dür tarafından verilen görevleri yerine getirir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ren İki yıl süre ile Genel Müdürlük ve ilgili ku
ruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolay
lı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve 
temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeleri görevleri süresince edin
dikleri gizli bilgi ve belgeleri kanunen yetkili 
kılınan mercilerden başkasına acıklayamaz, 
kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya 
aleyhine kullanamazlar. Bu yükümlülük görev
den ayrılmalarından sonra da devam eder. 

Mazereti olmaksızın üsı üste üç veya yılda 
toplam on toplantıya katılmayanların üyeliği 
Meclis kararı ile sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teşkilat 

Merkez teşkilatı 
MADDE 47- Genel Müdürlüğün merkez 

teşkilatı; ana hizmet, danışma ve yardımcı hiz
met biri m ter inden oluşur. 

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ekli 
(1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Müdür 
MADDE 48- Genci Müdür. Genel Müdür

lüğün en üst amiri olup Genel Müdürlüğü tem
sil eder. 

Genel Müdür, Genel Müdürlük faaliyetle
rini; vakfiye şartlarına, kalkınma planlarına, 
yıllık programlara ve mevzuata uygun olarak, 
görev alanına giren konularda diğer kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde Başbakana kar
şı sorumlu olarak yürütür. 

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının 
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denet
lemek veya denetletmek I c görevli ve yetkilidir. 

Genel müdür yardımcıları 
MADDE 49- Genel Müdürlük ana hizmet 

birimleri i!e danışma ve yardımcı hizmet birim
lerinin koordinasyonunda Genel Müdüre yar
dımcı olmak üzere üç Genel Müdür yardımcısı 
atanabilir. Genel Müdür yardımcısı, Genel Mü
dür tarafından verilen görevleri yerine getirir. 
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Ana hizmet birimleri 
MADDE 50- Genel Müdürlüğün ana hiz

met birimleri şunlardır: 
a) Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı, 
b) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
c) Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
d) Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Baş

kanlığı, 
e) Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı, 
0 Finansman Daire Başkanlığı, 
g) Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı, 
h) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı. 
Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı 
MADDE 51- Rehberlik ve Denetim Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Mülhak, cemaat ve yeni vakıfların vak

fiye ve vakıf senedinde yazılı şartlara, yürür
lükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmedi
ği, amacı doğrultusunda faaliyette bulunup bu
lunmadığı, mallarının ve gelirlerinin vakfiye, 
1936 Beyannamesi ve vakıf senedindeki şartla
ra uygun kullanılıp kullanılmadığı hususlarını 
incelemek, denetlemek ve rehberlik yapmak, 

b) Vakıf ve iklisadi işletmelerinin denetle
me ve İnceleme İşlerini yürütmek, 

c) Denetim elemanlarının araştırma, ince
leme ve denetim sonucu düzenleyecekleri ra
porları daire görüşü ile birlikte Genel Müdür
lük makamına sunmak, 

d) Mülhak, cemaat ve yeni vakıfların iç 
denetim raporları ile sonuçlarını değerlendir
mek ve gerekli işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı 
hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulma
sı durumunda Genel Müdürün onayı ile taşrada 
çalışma grupları oluşturulabilir. 

Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı ile 
çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları yö
netmelikle düzenlenir. 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 50- Genel Müdürlüğün ana hiz

met birimleri şunlardır: 
a) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
b> Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
c) Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Baş

kanlığı, 
d) Yatırım ve Emlak Daîre Başkanlığı, 
e) Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
f) Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı, 
g) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı. 
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Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 52- Vakıf Hizmetleri Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Mülhak vakıfların vakfiyelerin deki ha

yır şartlarının değiştirilmesi ve güncelleştiril
mesi işlemlerini yürütmek, 

b) Yeni vakıfların; şube ve temsilcilikleri
nin kuruluşu, senet değişikliği, merkezi sicile 
leşçili, senetlerinin Resmi Gazeıede ilanı, da
ğılmaları ve diğer işlemlerini yürütmek, 

c) İdari para cezası ile ilgili işlemleri yürütmek, 
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer 

benzer görevleri yapmak. 
Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 53- Hayır Hizmetleri Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Vakfiyelerde yer alan hayır şart ve hiz

metleri yerine getirmek, 
b) Hayrat (aşınmaz malların tahsis işlemle

rini yürütmek, 
c) Vakfiyelerde yazılı hayır şart ve hizmet

leri yerine getirmek üzere eğitim-Öğretim tesis
leri, sağlık ve sosyal yardım kurumları, aşevle
ri gibi tesisler açmak, yönetimini sağlamak, öğ
rencilere eğitim yardımı yapmak, ihtiyaç sahibi 
insanlara sosyal yardımlarda bulunmak, muh
taç ve engellilere aylık bağlamak, 

d) Sosyal yardım hizmeti veren kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

e) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapa
rak sosyal politikalar ve sosyal yardım projele
ri üretmek ve yürütmek, 

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Baş
kanlığı 

MADDE 54- Sanat Eserleri ve Yapı işleri 
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Eski eserlerin tespit ve envanterini yap
mak ve belgelerini arşivlemek, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 51- Vakıf Hizmetleri Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Mülhak, cemaat, esnaf ve yeni vakıflar

la ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
b) İdari para cezası ile ilgili İşlemleri yü

rütmek, 
c) Genel Müdür tarafından verilen diğer 

benzer görevleri yapmak. 

Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 52- Hayır Hizmetleri Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Vakfiyelerde yer alan hayır şart ve hiz

metleri yerine getirmek, 
b) Hayrat taşınmaz malların tahsis işlemle

rini yürütmek, 
c) Vakfiyelerde yazılı hayır şart ve hizmet

leri yerine getirmek üzere her seviyeden eği
tim-Öğretim tesisleri, öğrenci yurtları sağlık ve 
sosyal yardım kurumlan, aşevleri gibi tesisler 
açmak, yönetimini sağlamak, öğrencilere eği
tim yardımı yapmak, ihtiyaç sahibi insanlara 
sosyal yardımlarda bulunmak, muhtaç ve en
gellilere aylık bağlamak, 

d) Sosyal yardım hizmeti veren kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

e) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapa
rak sosyal politikalar ve sosyal yardım projele
ri üretmek ve yürütmek, 

0 Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Baş
kanlığı 

MADDE 53- Sanat Eserleri ve Yapı İşleri 
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Vakıf kültür varlıklarının tespit ve en
vanterini yapmak ve belgelerini arşivlemek, 
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b) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait eski eserlerin röleve, restitüsyon, restoras
yon ve diğer projeleri ile yıllık ve beş yıllık 
onarım programlarını hazırlayarak veya hazır
latarak onarım ve restorasyonlarını yapmak ve
ya yaptırmak, talep halinde kontrollük görevi 
Genel Müdürlükçe yürütülmek kaydıyla dü
zenlenecek protokol esasları dahilinde kamu 
kurum ve kuruluşları i!e gerçek ve tüzel kişile
re yaptırmak, 

c) Eski eser birim fiyat analizlerini hazırla
mak, Genel Müdürce onaylandıktan sonra ya
yınlanmasını sağlamak, 

d) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait eski eserlerin onarım ve restorasyon projele
ri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve hali ha
zır durumlarını röleve ve fotoğraflarla tespit et
mek, gerektiğinde eser ile koruma alanlarının 
kamulaştırma işlemlerini yürütmek, 

e) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait eski eserlerin onarımı ile yeni yapıların inşa, 
onarım ve ihale işlemlerini yürütmek, 

f) Eski eserlerin ve yeni yapıların onarımı 
için gerekli görülen malzemeleri satın almak, 
şantiye kurmak ve şantiyeleri kontrol etmek, 

g) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu ile ilgili işlemleri yürütmek, 

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı 
MADDE 55- Yatırım ve Emlak Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğe, mazbut, mülhak ve 

cemaat vakıflarına ait taşınmaz malların envan
terini çıkarmak, kütük kayıtlarını tutmak, 

b) Bu Kanun ve ilgili kanunlar uyarınca 
vakfına intikali gereken taşınmaz malların tes
pitini yaparak vakfı adına tapuya tescilini sağ-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait vakıf kültür varlıklarının röleve, restitüsyon, 
restorasyon ve diğer projeleri ile yıllık ve beş 
yıllık onarım programlarını hazırlayarak veya 
hazırlatarak onarım ve restorasyonlarını yap
mak veya yaptırmak, talep halinde kontrollük 
görevi Genel Müdürlükçe yürütülmek kaydıyla 
düzenlenecek protokol esasları dahilinde kamu 
kurum ve kuruluşları İle gerçek ve tüzel kişile
re yaptırmak, 

c) Vakıf kültür varlıkları birim fiyat analiz
lerini hazırlamak, Genel Müdürce onaylandık
tan sonra yayınlanmasını sağlamak, 

d) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait vakıf kültür varlıklarının onarım ve restoras
yon projeleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak 
ve hali hazır durumlarını röleve ve fotoğraflar
la tespit etmek, gerektiğinde eser ile koruma 
alanlarının kamulaştırma işlemlerini yürütmek, 

e) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait vakıf kültür varlıklarının onarımı ile yeni 
yapıların inşa, onarım ve ihale işlemlerini yü
rütmek, 

I) Vakıf kültür varlıklarının ve yeni yapıla
rın onarımı için gerekli görülen malzemeleri 
satın almak, şantiye kurmak ve şantiyeleri kon
trol etmek, 

g) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili 
İşlemleri yürütmek, 

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı 
MADDE 54- Yatırım ve Emlak Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğe, mazbut, mülhak ve 

cemaat vakıflarına ait taşınmaz malların envan
terini çıkarmak, kütük kayıtlarını tutmak, 

b) Bu Kanun ve ilgili kanunlar uyarınca 
vakfına intikali gereken taşınmaz malların tes
pitini yaparak vakfı adına tapuya tescilini sağ-
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lamak, eski eserlerin mülkiyet ve tasarruf iş
lemlerini yürütmek, 

c) Genel Müdürlüğe ve mazbui vakıflara 
ait (aşınmazların; imar uygulama ve kadastro 
çalışmalarını takip etmek; kamulaştırma, kira
lama, vakıf konut veya hizmet statüsüne alma, 
çıkarma işlemlerini yürütmek; kiralama usul ve 
esaslarını belirlemek; kat karşılığı, yapım veya 
onarım karşılığı kiralama modelleri ile değer
lendirilmelerini sağlamak; her türlü tecavüzden 
korunmaları ile ilgili tedbirleri almak; elde tu
tulmasında fayda görülmeyenlerin değiştiril
mesi, satılması ve gerekli görülen taşınmazla
rın satın alınması İşlemlerini yürütmek, 

d) Genel Müdürlüğe yapılacak taşınmaz 
mal bağış işlemlerini yürütmek, 

e) Tavize tabi olan taşınmaz malların tes
piti ile taviz bedellerinin tahsilini sağlamak, 

f) Görev ve faaliyetlerinin gerektirdiği alt 
yapı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

g) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Finansman Daire Başkanlığı 
MADDE 56- Finansman Daire Başkanlı

ğının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün mali işlemlerini ta

kip etmek ve muhasebe işlerini yürütmek, 
b) Merkez ve (aşra saymanlıklarının aylık 

hesaplarım incelemek, saymanlık hesaplarının 
incelenmesi sonucu Sayıştay ilamlarını takip 
etmek ve sonuçlandırmak, 

c) Genel Müdürlüğün kesin hesabını hazır
lamak, 

d) İşletmelerin ekonomik kural lar içinde üre
timlerini artırıcı mali ve teknik etütler yapmak, iş
letme ve iştiraklere ait iş ve işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdürlük ve mazbut vakıfların 
işi İrak [erindeki yönetim ve denetim kurulu 
üyelerinin görevlendirme işlemlerini yürütmek, 

f) İşletmelerin İş programlarını bütçe ve 
bilançolarını tetkik edip Meclise sunmak, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lamak, vakıf kültür varlıklarının mülkiyet ve 
tasarrufişlemleriniyüriitmek, 

c) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait taşınmazların; imar uygulama ve kadastro 
çalışmalarını takip etmek; kamulaştırma, kira
lama, vakıf konut veya hizmet statüsüne alma, 
çıkarma işlemlerini yürütmek; kiralama usul ve 
esaslarını belirlemek; kat karşılığı, yapım veya 
onarım karşılığı kiralama modelleri ile değer
len d iri I mel erini sağ lamak; her türlü tecavüzden 
korunmaları ile ilgili tedbirleri almak; elde tu
tulmasında fayda görülmeyenlerin değiştiril
mesi, satılması ve gerekli görülen taşınmazla
rın satın alınması işlemlerini yürütmek, 

d) Genel Müdürlüğe yapılacak taşınmaz 
mal bağış işlemlerini yürütmek, 

e) Tavize tabi olan taşınmaz malların tes
piti ile taviz bedellerinin tahsilini sağlamak, 

f) Görev ve faaliyetlerinin gerektirdiği ah 
yapı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

g) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 
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g) Kefalet Sandığı İşlemlerini yürütmek, 
h) Mülhak vakıfların yıllık kesin hesapla

rını incelemek ve tasdik etmek, 
ı) Mazbut vakıfların hesaplarını (utmak ve 

intifa hakkı işlemlerini yürütmek, 
j) Genel Müdür tarafından verilen diğer 

benzer görevleri yapmak. 

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı 
MADDE 57- Kültür ve Tescil Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Gene! Müdürlük arşivinde bulunan vak

fiye, ferman, berat, hüccet ve benzeri belgele
rin tercüme ve transkripsiyonunu yapmak, tas
nif etmek ve arşivlemek, 

b) Vakıfların merkezi sicil kayıtlarım tut
mak, kurulacak yeni vakıfların merkezi sicile 
tescilini yapmak, 

c) Devlet arşiv, kütüphane ve müzeleri ile 
gerçek ve tüzel kişilerin elinde bulunan vakfiye 

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 55- Sağlık Hizmetleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer 

alan sağlık hayır şartlarının gerçekleştirilmesi 
amacıyla; yataklı, ayakta, gezici sağlık hizmeti 
vermek ve bu konuyla ilgili İş ve işlemleri yü
rütmek, 

b) Sağlık tesislerinin etkin ve verimli hiz
met vermesine yönelik tedbirler almak, 

c) Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluş
larla işbirliği yapmak, 

d) Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşla
rı, sosyal güvenlik kurumları ve sağlık branşın
da hizmet veren özel sigorta şirketleri ile anlaş
ma yapılmasını sağlamak, 

e) Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gure-
ba Hastanesinin vakfiye şartlarına uygun, eği
tim hastanesi olarak etkin ve verimli çalışma
sını sağlamak, 

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı 
MADDE 56- Kültür ve Tescil Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük arşivinde bulunan vak

fiye, ferman, berat, hüccet ve benzeri belgele
rin tercüme ve transkripsiyonunu yapmak, tas
nif etmek ve arşivlemek, 

b) Vakıfların merkezi sicil kayıtlarını tut
mak, kurulacak yeni vakıfların merkezi sicile 
tescilini yapmak, 

c) Devlet arşiv, kütüphane ve müzeleri İle 
gerçek ve tüzel kişilerin elinde bulunan vakfiye 
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ve benzeri belgeleri tespit ederek bunların Ge
nel Müdürlük arşivine intikalini sağlamak, 

d) Tevliyet, intifa hakkı, mazbutiyet, şart 
tebdili ile hayır şartlarının güncelleştirilmesi 
gibi belgeleri sicile kaydederek arşivlemek, 

e) İlmi araştırmaların güvenlik içinde yü
rütülmesini sağlamak, 

O Teberrukat eşyanın en geç beş yılda bir 
sayımını yaptırarak demirbaş kayıtları ile muta
bakatını sağlamak, 

g) Vakıflarla ilgili yayın faaliyetlerinde 
bulunmak, 

h) Vakıf müze, kütüphane ve kültür mer
kezlerini açmak, denetlemek, 

ı) Yurt İçi ve yurt dışındaki vakıf ve üst kuru
luşlarıyla işbirliği içerisinde bilimsel, kültürel ve 
sosyal etkinlikler düzenlemek, projeler üretmek, 

j) Arşivlerin kullanılmasını kolaylaştıra
cak ve her tür ilmi çalışmalar için fayda sağla
yacak şekilde bir arşiv yönetim sistemi kurmak 
ve bu sistemin çalışmasını sağlamak, 

k) Ulusal ve uluslararası toplantılar, konfe
rans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, fu
ar gibi etkinlikler düzenlemek, 

I) Vakıflara ait taşınır kültür varlıklarının 
korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak ve kaçırılan eserlerin ia
desi ile ilgili işlemleri yürütmek, 

m) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
MADDE 58- Dış İlişkiler Daire Başkanlı

ğının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluş

larla ilişki ve işlemlerini yürütmek, 
b) Vakıflarla ilgili uluslararası alandaki ge

lişmeleri takip etmek, 
c) Yurt dışı vakıf emlak konuları ile ilgili 

İşlemleri yürütmek, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ve benzeri belgeleri tespit ederek bunların Ge
nel Müdürlük arşivine intikalini sağlamak, 

d) Tevliyet, intifa hakkı, mazbutiyet, şart 
tebdili ile hayır şartlarının güncelleştirilmesi 
gibi belgeleri sicile kaydederek arşivlemek, 

e) İlmi araştırmaların güvenlik içinde yü
rütülmesi n i sağl am ak, 

f) Teberrukat eşyanın en geç beş yılda bir 
sayımını yaptırarak demirbaş kayıtları ile muta
bakatını sağlamak, 

g) Vakıflarla ilgili yayın faaliyetlerinde 
bulunmak, 

h) Vakıf müze, kütüphane ve kültür mer
kezlerini açmak, denetlemek, 

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki vakıf ve üst ku
ruluşlarıyla işbirliği içerisinde bilimsel, kültü
rel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, projeler 
üretmek, 

j) Arşivlerin kullanılmasını kolaylaştıra
cak ve her tür ilmi çalışmalar için fayda sağla
yacak şekilde bir arşiv yönetim sistemi kurmak 
ve bu sistemin çalışmasını sağlamak, 

k) Ulusal ve uluslararası toplantılar, konfe
rans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, fu
ar gibi etkinlikler düzenlemek, 

I) Vakıflara ait taşınır kültür varlıklarının 
korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak ve kaçırılan eserlerin ia
desi ile ilgili İşlemleri yürütmek, 

m) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
MADDE 57- Dış İlişkiler Daire Başkanlı

ğının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluş

larla ilişki ve işlemlerini yürütmek, 
b) Vakıflarla ilgili uluslararası alandaki ge

lişmeleri takıp etmek, 
c) Yurt dışı vakıf emlak konuları ile ilgili 

işlemleri yürütmek, 
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d)Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile il
gili yapacağı çalışmaları, diğer birimlerle koor
dinasyon sağlayarak yürütmek, 

e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren 
konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslarara
sı toplantıların organizasyonunu yapmak ve bu
na ilişkin işlemleri yürütmek, 

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Danışma birimleri 
MADDE 59- Genel Müdürlüğün danışma 

birimleri şunlardır: 
a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 60- Hukuk Müşavirliğinin gö

revleri şunlardır: 
a) Hukuki konular ile hukuki, mali ve ce

zai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş 
bildirmek, 

b) Başbakanlıktan veya diğer kuruluşlar
dan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik ta
sarılarını hukuki açıdan inceleyerek Genel Mü
dürlüğün görüşlerini belirlemek, 

c) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyu
cu, anlaşmazlıktan Önleyici hukuki tedbirleri za
manında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esas
lara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

d) Genel Müdürlüğün taraf olduğu dava
larda; gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel 
Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdür
lükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen 
davaları takip ve koordİne etmek, 

e) Genel Müdürlük ile ilgili kanun, tüzük 
ve yönetmelikleri hukuki açıdan incelemek, ge
rektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek dc-
ğişiklikleri teklif etmek, 

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile İl
gili yapacağı çalışmaları, diğer birimlerle koor
dinasyon sağlayarak yürütmek, 

e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren 
konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslarara
sı toplantıların organizasyonunu yapmak ve bu
na ilişkin işlemleri yürüimek, 

0 Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 58- Genci Müdürlüğün danışma 

ve denetim birimleri şunlardır: 
a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 59- Hukuk Müşavirliğinin gö

revleri şunlardır: 
a) Hukuki konular ile hukuki, mali ve ce

zai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş 
bildirmek, 

b) Başbakanlıktan veya diğer kuruluşlar
dan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik ta
sarılarını hukuki açıdan inceleyerek Genel Mü
dürlüğün görüşlerini belirlemek, 

c) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyu
cu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri za
manında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esas
lara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

d) Genci Müdürlüğün taraf olduğu dava
larda; gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel 
Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdür
lükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen 
davaları takip ve koordine etmek, 

e) Genel Müdürlük ile ilgili kanun, tüzük 
ve yönetmelikleri hukuki açıdan incelemek, ge
rektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek de
ğişiklikleri teklif etmek, 

f) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 
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Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
MADDE 61- Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır 
a) Ulusal kalkınma ve politikaları, yıllık prog

ram ve hükümet programlan çerçevesinde Genel 
Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politika
larını belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren ko
nularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 

c) Genel Müdürlük bütçesini ulusal kalkın
ma ve stratejik planına ve yıllık hedeflere göre 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 
MADDE 60- Rehberlik ve Denetim Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni 

vakıfların, vakfiye ve vakıf senedinde yazılı 
şartlara, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip 
yönetilmediği, amacı doğrultusunda faaliyette 
bulunup bulunmadığı, mallarının ve gelirleri
nin vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakıf sene
dindeki şartlara uygun kullanılıp kullanılmadı
ğı hususlarını incelemek, denetlemek ve reh
berlik yapmak, 

b) Vakıf ve iktisadi işletmelerinin ve iştirak
lerinin denetleme ve inceleme işlerini yürütmek, 

c) Vakıf denetçilerinin araştırma, inceleme 
ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları 
Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük 
makamına sunmak, 

d) Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni 
vakıfların iç denetim raporları ile sonuçlarım 
değerlendirmek ve gerekli işlemleri yürütmek, 

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı hizmet
lerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulması duru
munda Genel Müdürün onayı ile taşrada çalış
ma grupları oluşturulabilir. 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile çalış
ma gruplarının çalışma usul ve esasları yönet
melikle düzenlenir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
MADDE 61- Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, 

yıllık program ve hükümet programı çerçeve
sinde Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli 
strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren 
konularda, performans ve kalite Ölçütleri geliş
tirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevle
ri yerine getirmek, 
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hazırlamak; Genel Müdürlük faaliyetlerinin bun
lara uygunluğunu izlemek ve değerlendi rmek, 

d) Genel Müdürlüğün yönelimi ile hizmet
lerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi 
ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumla
mak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, 
denetimin etkinliğini ve verimliliğini anırmak 
için gerekli araştı rm al an yapmak, 

e) Genel Müdürlüğün sınai, ticari, zirai, tu
rizm, sağlık, eğitim, kültür, sosyal yardım ve diğer 
alanlarda girişeceği yaıınmlan planlamak, gerekli 
etüt ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, 

0 Genel Müdürlüğün görevlerini etkin, 
verimli, hızlı ve güvenli biçimde yerine getire
bilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilişim 
sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, ku
rulması, gerekli donanımların planlanması ve 
temini, teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde 
güncelleştirilmesi konularında gerekli çalışma
ları yapmak, 

g) Genel Müdürlüğün yönetim bilgi sis
temlerine ilişkin hizmetlerini yerine getirmek, 

h) Genel Müdürlüğün görev alanına giren 
konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörler
le ilgili araştırmalar yapmak, 

ı) Genel Müdürlük içi kapasite araştırması 
yapmak, hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini 
ve personelin tatmin düzeyini analiz etmek ve 
genel araştırmalar yapmak, 

j) Dış kaynaklı fonlara ulaşabilecek proje
lerin üretilmesini ve uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak, 

k) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 62- Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün saydam bir yapıya ka

vuşturulması amacıyla, Genel Müdürlüğün kim
liği, misyonu, vizyonu, çalışma alanı ve faaliyet
leri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, 

(Adalet Komisyonunun Kabul Etliği Metin) 

c) Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmet
lerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 
verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, 

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren 
konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yap
mak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini 
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hiz
metleri yerine getirmek, 

0 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunuyla mali hizmetler birimine ve
rilen görevleri yürütmek, 

g) Genel Müdürlüğün kefalet sandığı iş
lemlerini yürütmek, 

h) Genel Müdürlüğün sınai, ticari, zirai, 
turizm, sağlık, eğitim, kültür, sosyal yardım ve 
diğer alanlarda girişeceği yatırımları planla
mak, gerekli etüt ve projeleri hazırlamak veya 
hazırlatmak, 

ı) İşletmelerin ekonomik kurallar içinde 
üretimlerini anma mali ve teknik etütler yap
mak, işletme ve iştiraklere ait iş ve işlemleri 
yürütmek, 

j) Mazbut vakıflara ait hesaplan tutmak, 
intifa hakkı işlemlerini yürütmek, 

k) Mülhak vakıfların yıllık kesin hesapla
rını incelemek ve tasdik etmek, 

1) Dış kaynaklı fonlara ulaşabilecek proje
lerin üretilmesini ve uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak, 

m) Genel Müdür tarafından verilecek di
ğer benzer görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 62- Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün saydam bir yapıya ka

vuşturulması amacıyla, Genel Müdürlüğün kim
liği, misyonu, vizyonu, çalışma alanı ve faaliyet
leri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, 
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b) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ve yü
rüttüğü projeler ile faaliyetlerine ilişkin kamu
oyunun bilgilendirilmesi amacıyla, görsel ve 
yazılı basın organlarıyla iletişim kurmak, Ge
nel Müdürlüğe ilişkin enformasyon niteliğinde
ki bilgileri derlemek, bunları Genel Müdürlük 
adına ha beri eştirerek kitle iletişim araçları ka
nalıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, 

c> Genel Müdürlük ile ilgili duyuru, bül
ten, bildiri, açıklama şeklinde derlenmiş her tür 
haberin medya planını hazırlayarak, bu planı 
uygulamak, 

d) Gene! Müdürlüğün kamuoyu nezdinde 
tanıtımının yapılabilmesi amacıyla, çalışmala
rının ve kurumsal kimliğin tanınması ve hatır
lanır olmasına yönelik reklam ve tanıtım strate
jilerini belirlemek, bunların uygulamaya geçi
rilmesini sağlamak, 

e) Genel Müdürlük adma, tanıtım amacıy
la, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ör
gütleri ve üniversiteler İle ortak organizasyon
lar planlamak, yayın faaliyetlerinde bulunmak, 
tanıtıcı broşür, afiş gibi görsel tanıtım araçları 
oluşturarak, bunların hedeflenen kitlelere ulaş
masını sağlamak, 

f) Genel Müdür adına tekzip ve cevap hak
kı kullanmak, 

g) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanu
nu çerçevesinde bilgi edinme hakkını kullan
mak isteyen vatandaşların bilgi almasını kolay
laştıracak şekilde organize olmak, bu kapsam
da, ilgili birimler ile bilgi edinme hakkım kulla
nan vatandaş arasında koordinasyon görevini 
yürütmek, 

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 63- Genel Müdürlüğün yardımcı 

hizmet birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ve yü
rüttüğü projeler ile faaliyetlerine ilişkin kamu
oyunun bilgilendirilmesi amacıyla, görsel ve 
yazılı basın organlarıyla iletişim kurmak. Ge
nel Müdürlüğe ilişkin enformasyon niteliğinde
ki bilgileri derlemek, bunları Genel Müdürlük 
adına haberleştirerek kitle iletişim araçları ka
nalıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, 

e) Genel Müdürlük ile ilgili duyuru, bül
ten, bildiri, açıklama şeklinde derlenmiş her tür 
haberin medya planını hazırlayarak, bu planı 
uygulamak, 

d) Genel Müdürlüğün kamuoyu nezdinde 
tanıtımının yapılabilmesi amacıyla, çalışmala
rının ve kurumsal kimliğin tanınması ve hatır
lanır olmasına yönelik reklam ve tanıtım strate
jilerini belirlemek, bunların uygulamaya geçi
rilmesini sağlamak, 

e) Genel Müdürlük adma, tanıtım amacıy
la, kamu kunım ve kuruluşları, sivil toplum Ör
gütleri ve üniversiteler ile ortak organizasyon
lar planlamak, yayın faaliyetlerinde bulunmak, 
tanıtıcı broşür, afiş gibi görsel tanıtım araçları 
oluşturarak, bunların hedeflenen kitlelere ulaş
masını sağlamak, 

0 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edin
me hakkını kullanmak isteyen vatandaşların 
bilgi almasını kolaylaştıracak şekilde organize 
olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi 
edinme hakkını kullanan vatandaş arasında ko
ordinasyon görevini yürütmek, 

g) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Yardımcı hizmet birimleri 
MADDE 63- Genel Müdürlüğün yardımcı 

hizmet birimleri şunlardır: 
a) İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı, 
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
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İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 64- İnsan Kaynakları Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün insan gücü politika

sı ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak 
ve tekliflerde bulunmak, 

b) Genel Müdürlük personelinin atama, si
cil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, ücret, sendi
ka ve benzeri özlük haklan işlemlerini yürütmek, 

c) Genel Müdürlük personelinin hizmet içi 
eğitim programını hazırlamak, uygulamak ve 
değerlendirmek, 

d) İç denetimle ilgili hizmetleri yürütmek, 
e) Genel Müdür tarafından verilen diğer 

benzer görevleri yapmak, 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 65- Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, ge

reç, kırtasiye ve malzemeleri temin etmek, da
ğıtımını sağlamak, onarım hizmetlerini yürüt
mek, kayıtlarını tutmak ve harcamalara ilişkin 
tahakkuk işlemlerini yapmak, 

b) Genel Müdürlük hizmetleri için ihtiyaç 
duyulan taşınır ve taşınmazların kiralanması 
işlemlerini yürütmek, 

c) Genel Müdürlük hizmet binalarının te
mizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve 
taşıma işlemlerini yürütmek, 

d) Konut tahsisi, sağlık ve sosyal tesislerin 
kurulması ve yönetilmesi ile ilgili hizmetleri 
yürütmek, 

e) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini dü
zenlemek, 

f) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve se
ferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 

g) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Taşra teşkilatı 
MADDE 66- Genel Müdürlüğün taşra teş

kilatı ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
MADDE 64- İnsan Kaynakları Daire Baş

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün insan gücü politika

sı ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak 
ve tekliflerde bulunmak, 

b) Genel Müdürlük personelinin atama, si
cil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, ücret, sendika 
ve benzeri özlük baklan işlemlerini yürütmek, 

c) Genel Müdürlük personelinin hizmet içi 
eğitim programını hazırlamak, uygulamak ve 
değerlendirmek, 

d) İç denetimle ilgili hizmetleri yürütmek, 
e) Genel Müdür tarafından verilen diğer 

benzer görevleri yapmak. 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
MADDE 65- Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, ge

reç, kırtasiye ve malzemeleri temin etmek, da
ğıtımını sağlamak, onarım hizmetlerini yürüt
mek, kayıtlarını tutmak ve harcamalara ilişkin 
tahakkuk işlemlerini yapmak, 

b) Genel Müdürlük hizmetleri için ihtiyaç 
duyulan taşınır ve taşınmazların kiralanması 
işlemlerini yürütmek, 

c) Genel Müdürlük hizmet binalarının te
mizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve 
taşıma işlemlerini yürütmek, 

d) Konut tahsisi, sağlık ve sosyal tesislerin 
kurulması ve yönetilmesi ile ilgili hizmetleri 
yürütmek, 

e) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini dü
zenlemek, 

f) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve se
ferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 

g) Genel Müdür tarafından verilen diğer 
benzer görevleri yapmak. 

Taşra teşkilatı 
MADDE 66- Genel Müdürlüğün taşra teş

kilatı ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu 
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cetvelde yer alan birimlerin kurulup kaldırılma
sına, yer ve bağlantı değişikliklerinin yapılma
sına Genel Müdürlüğün önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İstihdam 

Personel rejimi 
MADDE 67- Genel Müdürlükte; Genel 

Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Vakıflar 
Meclisi Üyesi, I. Hukuk Müşaviri, Daire Baş
kanı, Bölge Müdürü, Hukuk Müşaviri, Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müdür, Şube Mü
dürü, Vakıf Uzmanı, Denetim Elemanı, Avu
kat, Mimar, Mühendis ve Sanat Tarihçisi kad
roları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki 
hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli per
sonel çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacak 
personelin sözleşme usul ve esasları ile ücret 
miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

cetvelde yer alan birimlerin kurulup kaldırılma
sına, yer ve bağlantı değişikliklerinin yapılma
sına Genel Müdürlüğün önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu yetkilidir, 

Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları 
yönctmeliklebelirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İstihdam 

Personel rejimi 
MADDE 67- Genel Müdürlük personeli 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 
Genel Müdürlükte; Genel Müdür, Genel 

Müdür Yardımcısı, Vakıflar Meclisi Üyesi, I. 
Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Denetim Başka
nı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Hukuk Mü
şaviri, Müdür, Şube Müdürü, Vakıf Uzmanı, 
Avukat, Mimar ve Mühendis ile Tekniker kad
rolarına atananlar, kadroları karşılık gösteril
mek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı ol
maksızın sözleşmeli çalıştırılabilir. 

Sözleşmeli olarak Genel Müdürlükte fiilen 
çalışan personele bu Kanuna ekli (III) sayılı 
cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve 
tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Meclis 
tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt söz
leşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşki
latında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali 
personelin yararlandığı ücret artışlarından Ge
nel Müdürlükte çalışan sözleşmeli personel de 
aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. 
Bu personel TC. Emekli Sandığı ile ilişkilendi-
rilir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle 
orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil), 
ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer 
aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye Ödenir. 
Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucun
da emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları 
tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, ilgili 
Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 
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Atamalar 
MADDE 68- Genel Müdür ile Genel Mü

dür yardımcısı ortak kararnameyle, 1. Hukuk 
Müşaviri, Daire Başkanı ile Bölge Müdürleri 
Genel Müdürün teklifi Başbakanın veya görev
lendirdiği Devlet Bakanının onayı ile diğer per
sonel ise Genel Müdür tarafından atanır. 

Vakıf Uzmanı ve Vakıf Uzman Yardımcısı 
MADDE 69- Genel Müdürlük görevleri

nin gerektirdiği uzmanlık hizmetleri. Vakıf Uz
manı ve Uzman Yardımcılarından oluşan mes
lek personeli eliyle yürütülür. 

Vakıf Uzman Yardımcılığına atanabilmek 
için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak aşağı
daki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi 
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte 
veya yüksek okullardan mezun olmak, 

b) Merkezi sistemle yapılacak memur seç
me sınavında başarılı olmak, 

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak, 

d) Genel Müdürlükçe yapılacak sınavda 
başarılı olmak, 

Türkiye Büyük Millet Mccli 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ile haziran ve aralık aylarında birer aylık söz
leşme ücreli tutarına kadar teşvik ikramiyesi 
ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar ile söz konusu personele yapıla
cak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. 

Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı 
kadrolarında çalışan memurlara (kadro karşılı
ğı sözleşmeli personel hariç) 10/10/1984 tarih
li 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanunun 31 inci madde
sinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı usul ve 
esaslara göre Ödenir. 

Atamalar 
MADDE 68- Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcısı. I. Hukuk Müşaviri ile Bölge Mü
dürü ortak kararnameyle, Rehberlik ve Dene
tim Başkanı ile Daire Başkanı, Genel Müdürün 
teklifi Başbakanın veya görevlendirdiği Devlet 
Bakanının onayıyla, diğer personel ise Genel 
Müdür tarafından atanır. 

Vakıf Uzmanı ve Vakıf Uzman Yardımcısı 
MADDE 69- Genel Müdürlük görevleri

nin gerektirdiği uzmanlık hizmetleri. Vakıf Uz
manı ve Uzman yardımcılarından oluşan mes
lek personeli eliyle yürütülür. 

Vakıf Uzman Yardımcılığına atanabilmek 
için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak aşağı
daki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi 
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte 
veya yüksek okullardan mezun olmak, 

b) Merkezi sistemle yapılacak memur seç
me sınavında başarılı olmak. 

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak, 

d) Genel Müdürlükçe yapılacak sınavda 
başarılı olmak, 

» 
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e) Genel Müdürlükçe yapılacak sınavın 
yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz 
yaşını doldurmamış olmak. 

Vakıf Uzman Yardımcılığına atananlar, üç 
yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve hazırlayaca
ğı tezin kabul edilmesi kaydıyla açılacak Vakıf 
Uzmanı mesleki yeterlilik sınavına girme hakkı
nı kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Vakıf Uz
manı olarak atanırlar. Başarılı olamayanlar du
rumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar. 

Vakıf Uzman Yardımcılığı sınavı, eğitim 
programları ve süresi, tez hazırlama, mesleki 
yeterlik sınavı ile çalışma usul ve esasları yö
netmelikle düzenlenir. 

Vakıflar Denetim Elemanı ve Vakıflar 
Denetim Eleman Yardımcısı 

MADDE 70- Vakıflar Denelim Eleman 
Yardımcısı olabilmek için: 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak, 

b) Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi 
ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik fakül
teleri mezunu olmak veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edil
miş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c) Sağlık durumunun, her türlü iklim ve 
yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık 
kurulu raporu ile belgelemek, 

d) Merkezi sistemle yapılacak memur seç
me sınavında başarılı olmak. 

e) Genel Müdürlük tarafından yapılacak 
yarışma sınavında başarılı olmak. 

f) Yansına sınavının yapıldığı yılın Ocak 
ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak, 

gerekir. 
Vakıflar Denelim Eleman Yardımcılığında 

en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıy
la açıları mesleki yeterlik sınavında başarılı olan
lar Vakıflar Denetim Elemanı kadrosuna atanırlar. 

(Adale! Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) Genel Müdürlükçe yapılacak sınavın ya
pıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak. 

Vakıf Uzman Yardımcılığına atananlar, üç 
yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve hazırlaya
cağı tezin kabul edilmesi kaydıyla açılacak Va
kıf Uzmanı mesleki yeterlilik sınavına girme 
hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Va
kıf Uzmanı olarak atanırlar, İkinci sınavda da 
başarılı olamayanlar durumlarına uygun me
mur kadrolarına atanırlar. 

Vakıf Uzman Yardımcılığı sınavı, eğitim 
programları ve süresi, tez hazırlama, mesleki 
yeterlik sınavı ile çalışma usul ve esasları yö
netmelikle düzenlenir. 

Vakıf Denetçisi ve Vakıf Denetçi Yar
dımcısı 

MADDE 70- Vakıf Denetçi Yardımcısı 
olabilmek için: 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde sayılan şanlara sahip olmak, 

b) Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi 
ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik fakül
teleri mezunu olmak veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edil
miş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c) Sağlık durumunun, her türlü iklim ve 
yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık 
kurulu raporu ile belgelemek, 

d) Merkezi sistemle yapılacak memur seç
me sınavında başarılı olmak. 

e) Genel Müdürlük tarafından yapılacak 
yanşma sınavında başarılı olmak, 

f) Yarışma sınavının yapıldığı tarihte oluz 
yaşını doldurmamış olmak, 

gerekir. 
Vakıf Denetçi Yardımcılığında en az üç yıl 

çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açılan 
mesleki yeterlik sınavında başarılı olanlar Va
kıf Denetçisi kadrosuna atanırlar. 
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Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavının şek
li ve uygulama esasları yönetmelikle belirlenir. 

Yapılacak mesleki yeterlik sınavına girme
ye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmak
sızın sınava girmeyenler, yapılacak sınavda ba
şarılı olamayanlar veya denetim eleman yar
dımcılığı süresi içerisinde olumsuz sicil alanlar 
bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uy
gun memur kadrolarına atanırlar. 

Kadro İptal ve İhdasları 
MADDE 71- Vakıflar Genel Müdürlüğü

nün 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname eki (1) sayılı cet
velde yer alan kadroları iptal edilerek bu cet
velden çıkarılmış, ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek aynı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Vakıflar 
Genel Müdürlüğü olarak eklenmiştir. 

Kadro ihdas, iptal ve değişiklikleri genel 
hükümlere göre yapılır. 

Sözleşmeli personel 
MADDE 72- Genel Müdürlükte, diğer ka

nunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkın
daki hükümlerine bağlı olmaksızın ve kadro şartı 
aranmaksızın Genel Müdürlüğün görev alanına 
giren ve özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 
işin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yerli ve ya
bancı uzmanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme 
usul ve esasları ile ücret ve sosyal hakları Ge
nel Müdürlüğün teklifi üzerine, Bakanlar Kuru
lu tarafından tespit edilir. 

Performans ücreti 
MADDE 73- Genel Müdürlüğe veya maz

but vakıflara ait döner sermayesi bulunan sağ
lık birimlerinde, personelin katkısıyla elde edi
len döner sermaye gelirlerinden; bu birimlerde 
çalışan personele; hizmet sunum şartları, perso
nelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, 
hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp ça
lışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, giri-

Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavının şek
li ve uygulama esasları yönetmelikle belirlenir. 

Yapılacak mesleki yeterlik sınavına girme
ye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmak
sızın sınava girmeyenler, yapılan iki sınavda da 
başarılı olamayanlar veya Vakıf Denetçi Yar
dımcılığı süresi içerisinde olumsuz sicil alanlar 
bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uy
gun memur kadrolarına atanırlar. 

Kadro iptal ve ihdasları 
MADDE 71- Vakıflar Genel Müdürlüğü

nün 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname eki (1) sayılı cet
velde yer alan kadroları iptal edilerek bu cet
velden çıkarılmış, ekli (I) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek aynı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Vakıflar 
Genel Müdürlüğü olarak eklenmiştir. 

Performans ve vekalet ücreti 
MADDE 72- Bezm-i Alem Valide Sultan 

Vakıf Gureba Hastanesi personelinin katkısıyla 
elde edilen döner sermaye gelirlerinden bu bi
rimde çalışan memurlara; hizmet sunum şartla
rı, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve 
süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest ça
lışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anes
tezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden 
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şimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölüm
lerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak. Sağlık 
Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında uygula
nan ödeme miktarını aşmamak kaydıyla Mec
lisçe belirlenecek usul, esas ve oranda ödeme 
yapılır. 

Bu ödemelerden Damga Vergisi hariç ver
gi kesintisi yapılmaz. 

DÖRDÜNCÜ KİSİM 
Çeşitli Hükümler 

Görev ve yetki 
MADDE 74- Genel Müdürlüğün merkez 

ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticile
ri; yapmakla yükümlü bulunduklan hizmet ve 
görevleri Genel Müdürün emir ve direktifleri 
doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara 
uygun yürütmekten sorumludur. 

Yetki devri 
MADDE 75- Genel Müdür ve her kade

medeki yöneticiler sınırlarını açıkça belirlemek 
şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına dev
redebilirler. 

Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 

riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas 
alınmak suretiyle. Sağlık Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlarında unvanlara göre uygulanan 
tavan Ödeme miktarları aşılmamak kaydıyla, 
Sağlık Bakanlığı personeli için tespit edilen 
esas ve usuller de dikkate alınarak Meclisçe be
lirlenecek usul, esas ve oranda ödeme yapılabi
lir. Bu şekilde yapılacak ödeme, cari yılda elde 
edilen döner sermaye gelirinin yüzde ellisini 
geçemez. 

Birinci fıkrada belirtilen haklardan fayda
lanan personel haricinde kalan tüm personele, 
vakıf kira gelirlerinin yüzde üçünü geçmemek 
ve maaşlarının üçtebirini aşmamak üzere, Mec
lisçe belirlenecek usul, esas ve oranda ödeme 
yapılabilir. Bu Ödemelerden damga vergisi ha
riç kesinti yapılmaz. 

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava 
ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 
karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; 
avukatlara ve hukuk servislerinde fiilen görev 
yapan memurlara dağıtımı hakkında 
02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Dava
larını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek 
Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kı
yas yoluyla uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Görev ve yetki 
MADDE 73- Genel Müdürlüğün merkez 

ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticile
ri; yapmakla yükümlü bulundukları hrzmet ve 
görevleri Genel Müdürün emir ve direktifleri 
doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara 
uygun yürütmekten sorumludur. 

Yetki devri 
MADDE 74- Genel Müdür ve her kade

medeki yöneticiler sınırlarını açıkça belirlemek 
şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına dev
redebilirler. 

Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 
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İntifa hakkı 
MADDE 76- Mazbut ve mülhak vakıfların 

vakfiye I erin dek i şartlar doğrultusunda, ilgilile
rin hakları saklıdır. Bu hakların kullanılmasına 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir, 

Mülhak vakıflarda hasım gösterilme 
MADDE 77- Mülhak vakıflarda vakıf yö

netimine ve mülkiyet iddiasına ait davalarda 
vakıf yönetimi ile Genel Müdürlük birlikte ha
sım gösterilir. 

Muafiyet ve İstisnalar 
MADDE 78- Genci Müdürlüğe ve mazbut 

vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı İmtiyazın
dan yararlanır, haczedilemez, rehnedilemczler. 
Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç 
ve katılım payından istisnadır. 

Genel Müdürlük tarafından açılacak dava
larda teminat aranmaz. 

Genel Müdürlüğün ve mazbut vakıfların 
tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine göre Genel Müdürlükçe tahsil edilir, 

Vakıf eski eserlerin onarımları ve restoras
yonları ile çevre düzenlemesi ve kamulaştırma 
işlemleri 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlı
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir. 

Vakıf eski eserlerin, restorasyon veya ona
rım karşılığı kiralama ve diğer kiralama işlem
leri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümle
rine tabi değildir. 

Bu harcama ve kiralamalara ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir, 

Yurt içi veya yurt dışında vakıf kültürünü 
araştırmak, geliştirmek ve desteklemek ama
cıyla gerçek ve tüzel kişiler; Genel Müdürlü
ğün görev alanı ile ilgili faaliyet ve yatırım 
programlarında yer alan her türlü ilmi organi
zasyon, stratejik araştırma, konferans, sempoz
yum ve benzeri kültürel faaliyetlerin yürütül
mesi kapsamında sponsorluk yapabilirler. Bu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İntifa hakkı 
MADDE 75- Mazbut ve mülhak vakıfla

rın vakfıyelerindeki şartlar doğrultusunda, ilgili
lerin haklan saklıdır. Bu hakların kullanılmasına 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Mülhak vakıflarda hasım gösterilme 
MADDE 76- Mülhak vakıflarda vakıf yö

netimine, mülkiyet ve intifa hakkı iddiasına ait 
davalarda vakıf yönetimi ile Genel Müdürlük 
birlikle hasım gösterilir. 

Muafiyet ve İstisnalar 
MADDE 77- Genel Müdürlüğe ve mazbut 

vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı imtiyazın
dan yararlanır, haczedilemez, re hned ilemezler. 
Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç 
ve katılım payından istisnadır. 

Genel Müdürlük tarafından açılacak dava
larda teminat aranmaz, 

Genel Müdürlüğün ve mazbut vakıfların 
tahsil edilemeyen gelirleri 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre Genel Mü
dürlükçe tahsil edilir. 

Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve 
restorasyonları ile çevre düzenlemesi ve kamu
laştırma işlemleri 180 sayılı Bayındırlık ve İs
kan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
tabi değildir, 

Vakıf kültür varlıklarının, restorasyon veya 
onarım karşılığı kiralama işlemleri; 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Bu harcama ve kiralamalara ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Yurt içi veya yurt dışında vakıf kültürünü 
araştırmak, geliştirmek ve desteklemek ama
cıyla gerçek ve tüzel kişiler; Genel Müdürlü
ğün görev alanı ile ilgili faaliyet ve yatırım 
programlarında yer alan her türlü ilmi organi
zasyon, stratejik araştırma, konferans, sempoz
yum ve benzerî kültürel faaliyetlerin yürürül-
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faaliyetlerle ilgili sponsor kişi veya şirketler 
Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahi
linde reklam alabilirler. Vakıflar adına kayıtlı 
taşınır ve taşınmaz eski eserlerin; bakım, ona
rım ve restore edilmesi, yaşatılması, çevre dü
zenlemesi ve kamulaştırılması dahil Genel Mü
dürlüğün kontrolünde gerçek ve tüzel kişilerin 
kendileri tarafından yapılacak harcamalar, ba
ğış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının 
tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından 
düşülür. 

Kuruluşunda veya kurulduktan sonra va
kıflara bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar 
Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır. 

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
meralar 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine 
tabi değildir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

mesi kapsamında sponsorluk yapabilirler. Bu 
faaliyetlerle ilgili sponsor kişi veya şirketler 
Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahi
linde reklam alabilirler. Vakıflar adına kayıtlı 
taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının; 
bakım, onarım ve restore edilmesi, yaşatılması, 
çevre düzenlemesi ve kamulaştırılması dahil 
Genel Müdürlüğün kontrolünde gerçek ve tüzel 
kişilerin kendileri tarafından yapılacak harca
malar, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harca
malarının tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi 
matrahından düşülür. 

Kuruluşunda veya kurulduktan sonra va
kıflara bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar 
Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır. 

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
meralar 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera 
Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

Dava ve icra takibi İle alacaklardan vaz
geçme 

MADDE 78- Bir sözleşme mevcut olmasa 
dahi. Genel Müdürlük menfaatinin olması kay
dıyla hangi aşamada olursa olsun; 

a) Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum, 
kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan 
hukuki ihtilafların anlaşma ve sözleşme deği
şikliği ile neticelendin İm es inde Meclis, 

b) Maddi ve hukuki sebeplerle takibinde 
veya yüksek dereceli mahkemelerce incelen
mesini istemekte fayda umulmayan dava ve ic
ra takiplerinden vazgeçilmesi, bir hakkın tanın
ması, menfaatin terkininde ellibin Türk Lirası
na kadar Genel Müdür, bu miktarı aşanlarda 
Meclis, 

yetkilidir. 
Genel Müdür bu yetkisini kısmen veya ta

mamen Genel Müdür yardımcılarına, I. Hukuk 
Müşavirine veya bölge müdürlerine devredebilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ve miktarla
rın tespitine ilişkin hususlar Meclisçe belirlenir. 
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Değiştirilen hükümler 
MADDE 79- 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 

bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası
na; "Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yar
dımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Va
kıflar Denetim Eleman Yardımcıları"; "Başba
kanlık Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Vakıf Uzman Yardımcıları", 
"Müfettişliğe" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Vakıflar Denetim Elemanlığına" ve "Başba
kanlık Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Vakıf Uzmanlığına" ibareleri, 

b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" 
bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" ben
dinin (g) alt bendine; "Sigorta Müfettişi ve Si
gorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Vakıflar Denetim Elemanı ve 
Vakıflar Denetim Eleman Yardımcıları"; (i) alt 
bendine; "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibare
sinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanları" 
İbareleri, 

e) Eki (1) sayılı ek gösterge cetvelinin, (g) 
bendine "Sigorta Müfettişleri" ibaresinden son
ra gelmek üzere "Vakıflar Denetim Elemanla
rı"; (h) bendine "Kültür ve Turizm Uzmanları" 
İbaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzman
ları" ibareleri, 

d) Eki (II) sayılı ek gösterge cetvelinin "2. 
Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile 
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümünde 
yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Baş
kanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" iba
resinden sonra gelmek üzere "Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanları (Ana Hizmet, Da
nışma ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresi, 

e) Eki (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cet
velinin, 5 (c) sırasında yer alan "Sosyal Güven
lik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardım
cı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Değiştirilen hükümler 
MADDE 79- a) 27/1/1954 tarihlî ve 6237 

sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunun 4 
üncü maddesine "belediyelere" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "veya Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne" ibaresi eklenmiştir. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
1) 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜM

LER" bölümünün (A) fıkrasının (I I) numaralı 
bendine; "Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş 
Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Vakıf Denetçi Yardımcıları"; "Başbakanlık 
Uzman Yardımcıları" İbaresinden sonra gel
mek üzere "Vakıf Uzman Yardımcıları", "Mü
fettişliğe" ibaresinden sonra gelmek üzere "Va
kıf Denetçiliğine" ve "Başbakanlık Uzmanlığı
na" ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uz
manlığına" ibareleri, 

2) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" 
bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" ben
dinin (g) alt bendine; "Sosyal Güvenlik Kuru
mu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardım
cıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Vakıf 
Denetçileri ve Vakıf Denetçi Yardımcıları"; (i) 
alt bendine; "Kültür ve Turizm Uzmanları" iba
resinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanla
rı" ibareleri, 

3) Eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin, "T-
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) 
bendine "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibare
sinden sonra gelmek üzere "Vakıf Denetçileri"; 
(h) bendine "Kültür ve Turizm Uzmanları" iba
resinden sonra gelmek üzere "Vakıf Uzmanla
rı" ibareleri, 

4) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı cetve
linin 8 inci sırasının (a) bendine "Sosyal Gü
venlik Kurumu Müfettişleri" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "Vakıf Denetçileri" İbaresi. 

eklenmiştir. 
c) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 75 inci maddesinin birinci 
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Üzere, "Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Baş
kanları (Ana Hizmet, Danışma ve Yardımcı Hiz
met Birimi)", 8 (a) sırasında yer alan "Sosyal Si
gortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Si
gorta Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Vakıflar Denelim Elemanları" ibareleri, 

eklenmiştir. 

MADDE 80- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesine (j) ben
dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve geçi
ci 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"k) Vakıf eski eserlerin onarımları ve resto
rasyonları İle çevre düzenlemesi ve kamulaştır
ma işlemleri amacıyla yapılacak harcamalar," 

"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) ben
dine ilişkin usul ve esaslar. Maliye Bakanlığı 
ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarıla
cak bir yönetmelikle belirlenir." 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 81- 5/6/1935 tarihli ve 2762 sa

yılı Vakıflar Kanunu, 27/6/1956 tarihli ve 6760 
sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve 
Teşkilatı Hakkında Kanunun 14 üncü ve 16 
ncı maddeleri hariç diğer maddeleri, 20/4/1936 
tarihli ve 2950 sayılı Vakıf Malların Taksitle 
Satılması ve Kiraya Verilmesi ve Satış Paraları
nın Kullanılması ve Emaneten İdare Edilen 
Mülhak Vakıflardan İdare ve Tahsil Masrafı 

Türkiye Büyük Millet Mecli 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

fıkrasına "devletin özel mülkiyetinde veya hü
küm ve tasarrufu allında bulunan taşınmaz" iba
resinden sonra gelmek üzere "mallan ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği maz
but vakıflara ait iaşınmaz" ibaresi eklenmiştir. 

d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun; 

1) 3 üncü maddesine (j) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi, 

"k) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve 
restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin 
mal veya hizmet alımları," 

2) Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra, 
"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) ben

dine ilişkin usul ve esaslar. Maliye Bakanlığı 
ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarıla
cak bîr yönetmelikle belirlenir," 

Eklenmiştir. 

Yürîirlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 80- 5/6/1935 tarihli ve 2762 sa

yılı Vakıflar Kanunu, 27/6/1956 tarihli ve 6760 
sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve 
Teşkilatı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi 
hariç diğer maddeleri, 20/4/1936 tarihli ve 
2950 sayılı Vakıf Malların Taksitle Satılması ve 
Kiraya Verilmesi ve Satış Paralarının Kullanıl
ması ve Emaneten İdare Edilen Mülhak Vakıf
lardan İdare ve Tahsil Masrafı Alınması Hak-

(S. Sayısı: 1239) 
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Alınması Hakkında Kanun, 10/9/1957 tarihli 
ve 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mi
mari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun, 
22/2/1926 tarihli ve 748 sayılı Emvali Milliye 
ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı 
Mûessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi 
ve Arsalar Hakkında Kanun, 1/7/1953 tarihli ve 
6092 sayılı Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, 
Narenciye ve Meyvalrklann Satış Şekli Hak
kında Kanun, 27/8/1940 tarihli ve 3913 sayılı 
Vakıf Memba Sularıyla Orman ve Zeytinlikle
rin İşletilmesi Hakkında Kanun. 8/6/1984 tarih
li ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve bu kanunların ek ve deği
şiklikleri ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanununun 111 İnci maddesinin 
ikinci fıkrası yürürlükten kaldınlmışiır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Genel Müdürlük 
teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre yeniden dü
zenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadrola
rın kullanımına devam olunur. 

Bu Kanunla yapılan düzenleme sonucu 
kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni 
kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadro ve görev 
unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir 
kadroya aianıncaya kadar durumlarına uygun 
işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait 
aylık, ek gösterge ve her türlü haklan yeni gö
revlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı 
olarak saklı (utulur. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

kında Kanun, 10/9/1957 tarihli ve 7044 sayılı 
Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti 
Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne Devrine Dair Kanun, 22/2/1926 tarihli ve 
748 sayılı Emvali Milliye ve Metrukeden veya 
Mazbut Vakıflardan, Bazı Mûessesat ile Bele
diyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkın
da Kanun, 1/7/1953 tarihli ve 6092 sayılı Vakıf 
Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Mey-
valıklann Satış Şekli Hakkında Kanun, 8/6/1984 
tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve bu kanunların ek ve deği
şiklikleri ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanununun 111 inci maddesinin 
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

23/02/1995 tarihli ve 547 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinde ve 
27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü" 
ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Genel Müdürlük 
teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre yeniden dü
zenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadrola
rın kullanımına devam olunur. 

Bu Kanunla yapılan düzenleme sonucu 
kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni 
kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları 
değişen yahut kaldırılan personel, en geç altı ay 
içinde derece ve kademelerine uygun olmak 
kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan di
ğer kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadro
ya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, 
ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile 
diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz 
konusu personelin atandıkları yeni kadroların 
aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet 
eden tutar), her türlü zam ve tazminatlar ile di-
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GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun ilgili 
maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönet
melikler en geç bir yıl içinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetme
likler çıkarılıncaya kadar mevcut düzenlemele
rin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanuna göre ye
niden düzenleme yapılıncaya kadar değişen ve
ya yeniden kurulan birimlere verilen görevler 
daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler 
tarafından yapılmaya devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4- Genel Müdürlüğün 
taşra teşkilatı, bu Kanunun esaslarına göre ye
niden düzenleninceye kadar görev ve hizmetle
ri mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye 
devam olunur. 

ğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kad
rolarına bağlı olarak en son ayda almakta ol
dukları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya 
isabet eden tutar), her türlü zam ve tazminatlar 
İle diğer mali hakları toplamı net tutarından az 
olması halinde, aradaki fark atandıkları kadro
da kaldıkları sûrece herhangi bir vergi ve kesin
tiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak Ödenir. 

Ayrıca, Genel Müdürlükte 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar, 
bıı Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası
nın (b), (c) ve (e) bentlerindeki şartlar aran
maksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, 
Genel Müdürlük tarafından açılacak yeterlik sı
navına girmeye hak kazanırlar. 

Genel Müdürlükte, Başmüfettiş, Müfettiş 
ve Müfeltiş (özel leşii ime) kadrolarında bulu
nanlar, bu Kanunla ihdas edilen Vakıf Denetçi
si; Müfettiş Yardımcısı kadrosunda bulunanlar, 
Vakıf Denetçi Yardımcısı kadrolarına mevcut 
kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme ge
rek kalmaksızın atanmış sayılır. Müfettiş Yar
dımcısı kadrosunda geçirilen süre. Vakıf De
netçi Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun ilgili 
maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönet
melikler en geç altı ay içinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetme
likler çıkarılıncaya kadar mevcut düzenlemele
rin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur, 

GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanuna göre ye
niden düzenleme yapılıncaya kadar değişen ve
ya yeniden kurulan birimlere verilen görevler 
daha önce bu görevleri yapmakla olan birimler 
tarafından yapılmaya devam olunur, 

GEÇİCİ MADDE 4- Genel Müdürlüğün 
taşra teşkilatı, bu Kanunun esaslarına göre ye
niden düzenleninceye kadar görev ve hizmetle
ri mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye 
devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun yürür
lük tarihine kadar tasarruf edenlerinin ölüm. 
kayıp, terk ve mübadil gibi durumları nedeniy
le son mirasçı sıfatıyla tapuda hazine adma tes
cil edilmiş vakıf taşınmazları !7 nci madde 
hükmüne tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 6- Vakıf şerhleri ile il
gili devam etmekte olan davalarda; diğer ka
nunlarda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü 
sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar; çeşitli nedenlerle Va
kıflar Genel Müdürlüğü veya birimleri adına 
kaydedilmiş mazbut vakıflara ait taşınmazlar 
herhangi bir hüküm ve karar aranmaksızın Ge
nel Müdürlüğün talebi üzerine Tapu Müdürlük
leri tarafından vakfı adına tescil edilir. 

GEÇİCİ MADDE 8- Mülhak vakıflann 
vakfiyelerinde; intifa haklan hayır şartlanndan 
fazla olanlar vakıf yöneticisi ve ilgililerinin istek
leri halinde, Meclis karan alınarak, mahkemesin
ce, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 372 nci 
maddesinde belirtilen aile vakfına dönüştürülür. 

GEÇİCİ MADDE 9- Cemaat vakıflarının 
mal ed i neme meleri nedeniyle tapuda; 

a) Nam-j müstear veya nam-ı mevhumlar, 
b) Vakıflar Genel Müdürlüğü veya hazine, 
c) Vasiyet edilmiş veya bağışlanmış olup 

da halen bağışlayan veya vasiyet edenler, 
adına kayıtlı taşınmazları, tapu kay it lan iv 

daki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu Ka
nunun yürürlüğünden itibaren onsekiz ay için
de tapu sicil müdürlüklerine müracaat edilmesi 
halinde vakıfları adına tescil olunur. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5- Vakıf şerhleri İle il
gili devam etmekte olan davalarda; diğer ka
nunlarda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü 
sürelere ilişkin hükümler bu Kanun açısından 
uygulanmaz, 

GEÇİCİ MADDE 6- Mülhak vakıflann 
vakfiyelerinde; intifa haklan hayır şartlarından 
fazla olanlar, vakıf yöneticisi ve İlgililerinin istek
leri halinde. Meclis karan alınarak, mahkemesin
ce, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 372 nci 
maddesinde belirtilen aile vakfına dönüştürülür. 

GEÇİCİ MADDE 7- Cemaat vakıflarının; 
a) 1936 beyannamelerinde kayıtlı olup, 

halen (asamıdarında bulunan nam-ı müstear 
veya nam-ı mevhumlar adına tapuda kayıtlı 
olan taşınmazlar, 

b) 1936 beyannamesinden sonra cemaat va
kıftan tarafından satın alınmış veya cemaat va
kıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, 
mal edinememe gerekçesiyle halen; Hazine veya 
Genel Müdürlük ya da vasiyet edenler veya ba
ğışlayanlar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlar, 

Tapu kayıtlavındaki hak ve mükellefiyetle
ri ile birlikte bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren onsekiz ay içinde müracaat edil
mesi halinde. Meclisin olumlu kararından son
ra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat va
kıflar adına tescilleri yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1239) 



— 77 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 10- 4046 sayılı Özel
leştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uya
rınca Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş 
olan kadroların kullanılmasına devam olunur. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 8- 4046 sayılı Özelleş
tirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Ba
zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarın
ca Vakıflar Genel Müdürlüğüne lahsis edilmiş 
olan kadroların kullanılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 9- Sağlık Bakanlığı 
kadrolarında bulunarak Bezm-i Alem Valide 
Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde çalışırken 
Genel Müdürlük kadrolarına nakledilen perso
nelin, 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanunun 
5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yeralan hü
kümlerden yararlandırılmasına devam olunur. 

Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyette 
bulunan Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri, Vakıf 
Memba Suları ve Bezm-i Alem Valide Sultan 
Vakıf Gureba Hastanesi işletmeleri; 5018 sayı
lı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
Geçici 11 İnci maddesi hükmüne göre, döner 
sermayeli işletmelerin yeniden yapılandın İma
sı ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar faali
yetlerini döner sermaye işletmesi olarak yürüt
meye devam ederler. 
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(Hükümelin Teklif Eniği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük Yürürlük 
MADDE 82- Bu Kanun yayımı tarihinde MADDE 81- Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 83- Bu Kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

Yürütme 
MADDE 82- Bu Kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atatay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı V, 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

V. Devlet Bak, ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V, 
R. Akdağ 

En. ve Tab, Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakam 
K. Unahtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİÛI METNE EKLİ LİSTELER 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GtH 
GİH 
Gİt) 
GİK 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Vakıflar Meclisi Üyesi 
1 .Hukuk Müşaviri 
Basın ve Halkla İlişkiler Müsavin 
Daire Başkanı 
Hukuk Müşaviri 
Vakıflar Denelim Elemanı 
Vakıflar Denetim Elemanı 
Vakıflar Denelim Elemanı 
Vakıflar Denetim Eleman Yardımcısı 
Müdür 
Kültür Merkezi Müdürü 
Müze Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
Vakıf Uzmanı 
Vakıf Uzman Yardımcısı 
Uzman 
Araştırmacı 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İsletmeni 
Bilgisayar isletmeni 
Bilgisayar İsletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Sanal Tarihçisi 
Müze Araştırmacısı 
Mütercim 
Mütercim 
Kitap Palaloğu 
Musahhih 
Ayniyat Saymam 
Teberru kat Saymanı 
Kameraman 
Memur 
Memur 
Memur 
Ambar Memuru 
Salınalma Memuru 

DFRECESI 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
3 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
I 
6 
1 
1 
6 
6 
3 
4 
5 
6 
9 
6 
6 
1 
3 
9 
9 
1 
9 
10 
5 
6 
7 
5 
5 

ADEDİ 
1 
3 
5 
1 
1 
11 
5 
50 
5 

25 
20 
42 
1 
1 
1 

40 
20 
30 
12 
3 
3 
40 
6 
10 
12 
10 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
I 
2 
65 
15 
16 
2 
1 

1 
3 
S 
1 
1 
11 
s 
50 
5 
25 
20 
42 
1 
I 
1 

40 
20 
30 
12 
3 
3 
40 
6 
10 
12 
10 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
65 
15 
16 
2 
1 
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SINIFI 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
AH 
AH 
AH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 

UNVANI 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Daire Tabibi 
Diş Tabibi 
Di} Tabibi 
Biyolog 
Biyolog 
Hemşire 
Sağlık Memuru 
Çocuk Gelişimcisi 
Çocuk Gelişimcisi 
Avukat 
Avukal 
Avukaı 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Mühendis 
Mühendis 
Bilgisayar Mühendisi 
Şehir Plancısı 
Matematikçi 
Kimyager 
Arkeolog 
İstatistikçi 
Desinatör 
Restoratör 
Harita Kadastro Teknikeri 
Harita Kadastro Teknikeri 
Harita Kadastro Teknikeri 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknik Ressam 
Dağın et 
Dağıtıcı 
Kaloriferci 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 

TOPLAM 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 

9 
5 
8 
10 

15 
5 
6 
3 
2 
I 
I 
I 
1 
2 
I 
I 
1 
10 
s 
s 
s 
5 
5 
15 
5 
î 
3 
•T 

i> 

1 
I 
3 
3 
3 
I 
1 
3 
16 
2 
2 
10 
6 
3 
3 
10 
1 
13 
14 
4 

682 

15 
5 
6 
3 
2 
I 
1 
I 
I 
2 
1 
1 
I 
10 
5 
5 
S 
s 
5 
15 
5 
3 
3 
2 
1 
I 
3 
3 
3 
I 
1 
3 
16 
2 
2 
10 
6 
3 
3 
10 
1 

13 
14 
4 

6*2 
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(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SINIFI 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

UNVANI 
Bölge Müdürü 
Hukuk Müşaviri 
İşletme Müdürü 
Muhasebe Yetkilisi 
Şube Müdürü 
Kültür Merkezi Müdürü 
Müze Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
Hastane Müdürü 
Hastane Müdür Yrd, 
Hastane Müdür Yrd, 
Vakıf Uzmanı 
Vakıf Uzman Yardımcısı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Sanat Tarihçisi 
Müze Araştırmacısı 
Müze Araştırmacısı 
Mütercim 
Kitap Pata loğu 
Musahhih 
Ayniyat Saymanı 
Ayniyat Saymanı 
Ayniyat Saymanı 
Ayniyat Saymanı 
Ayniyat Saymam 
Ayniyat Saymam 
Tebemıkat Saymanı 
Kameraman 
Memur 

DERECESİ 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
3 
6 
6 
3 
4 
5 
7 
9 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
S 
9 
10 
5 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 
ADEDİ ADEDİ 

25 
25 
3 
25 
133 
10 
15 
10 
1 
1 
1 

130 
50 
30 
3 
15 
10 
66 
10 
25 
25 
150 
25 
I 
15 
25 
10 
5 
9 
1 
8 
5 
2 
1 

25 
5 

150 

TOPLAM 
25 
25 
3 
25 
133 
10 
15 
10 
1 
1 
1 

130 
50 
30 
3 
15 
10 
66 
10 
25 
25 
150 
25 
] 
15 
25 
10 
5 
9 
1 
8 
5 
2 
1 

25 
5 

150 
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SERBEST Tl/TULAN 
SINIFI UNVANI 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GlH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 

Memur 
Santral Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Sat mal m a Memuru 
S al inal ma Memuru 
Kütüphaneci 

Kütüphaneci 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
Şoför 
Şoför 
Şoför 

Daire Tabibi 
Veteriner Hekim 
Baştabip 

Baştabip Yardımcısı 
Klinik Şefi 
Klinik Şer Yardımcısı 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Uzman Tabip 
Başasistan 
Başasistan 
Başasistan 
Başasistan 
Asistan 
Tabip 
Tabip 
Tabip 
Diş Tabibi 
Diş Tabibi 
Biyolog 
Psikolog 
Psikolog 
Psikolog 
Fizyoterapisi 
Diyetisyen 
Laborant 
Laborant 
Laborant 
Laboranı 
Laborant 
Laborant 
Eczacı 
Eczacı 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 

DERECESİ 

7 
7 
5 
9 
5 
9 
1 
3 
7 
9 
5 
S 
10 
1 
5 

2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
5 
S 
3 
4 
S 
| 
S 
1 
I 
2 
5 
s 
5 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
5 
4 
S 
6 

KADRO KADRO 
ADEDİ ADEDİ TOPLAM 

100 
3 
16 
30 
20 
40 
1 
] 

10 
100 
20 
15 
20 
2 
10 
] 

2 
23 
12 
36 
8 
17 
2 

20 
IS 
1 
1 
3 

106 
1 
1 

25 
ı 
1 

5 
2 
1 
1 
t 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
16 
1 

23 
1 
1 
1 

100 
3 
lö 
30 
2(1 
40 
1 
1 
10 

100 
20 
15 
20 
2 
10 
1 
2 

23 
12 
36 
8 
17 
2 

20 
18 
1 
I 
3 

106 
1 
I 

25 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
16 
1 

23 
1 
] 

1 
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SINIFI 

SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
AH 
AH 
AH 
AH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
YH 

UNVANI 

Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Teknisyeni 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 
Sağlık Memuru 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Ebe 
Ebe 
Ebe 
Ebe 
Avukal 
Avukat 
Avukal 
Avukal 
Mimar 
Mimar 
Mimar 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Bilgisayar Mühendisi 
Şehir Plancısı 
Arkeolog 
Kimyager 
Fizikçi 
Fizikçi 
Desitıalör 
Desinalör 
Restoralör 
Harıla Kadasiro Teknikeri 
Harila Kadasiro Teknikeri 
Harila Kadastro Teknikeri 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknik Ressam 
Aşçı 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 

3 
26 
1 
1 
2 
I 
2 
10 
3 
35 
9 
5 
21 
115 
2 
1 
1 
7 
35 
20 
15 
45 
20 
25 
45 
25 
20 
45 
19 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
15 
5 
5 
5 
30 
10 
12 
40 
32 
15 
5 
S 
10 
20 
20 

7 
9 
2 
3 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
5 
7 
S 
9 
1 
3 
5 
6 
1 
3 
5 
1 
3 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
ı 
1 
7 
9 
1 
3 
7 
1 
3 
5 
7 
3 
5 
6 
7 
9 
7 
5 

3 
26 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
3 

35 
9 
5 

21 
U5 
2 
1 
1 
7 
35 
20 
15 
45 
20 
25 
45 
25 
20 
45 
19 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
15 
5 
5 
5 
30 
10 
12 
40 
32 
15 
5 
S 
10 
20 
20 
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SINIF1 UNVANI 

YH Aşçı 
YH Aşçı 
YH Dağıtıcı 
YH Hastabakıcı 
YH Hastabakıcı 
YH Hastabakıcı 
YH Hastabakıcı 
YH Hastabakıcı 
YH Hastabakıcı 
YH Hastabakıcı 
YH Kaloriferci 
YH Kaloriferci 
YH Hizmetli 
YH Hizmetli 
YH Hizmetli 
YH Hizmetli 
YH Hizmetli 

TOPLAM 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

8 
10 
10 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
S 
10 
5 
7 
S 
9 
10 

20 
15 
10 
S 
5 
15 
4 
10 
4 
6 
10 
20 
75 
9 
95 
8 
90 
2995 

20 
15 
10 
5 
5 
15 
4 
10 
4 
6 
10 
20 
75 
9 
95 
8 
90 
2995 

3677 3677 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 
(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SINIFI 
GIH^ 
GİH 
CIH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

™SÜL-
GIH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

| UNVANI 
JGcnel Mûdılr 
JGenel Müdür Yardımcısı 
lVakıflar Meclisi Üyesi 
|l.Hukuk Müşaviri 
^Rehberlik ve Denelim Başkanı 
İVakıf Hizmetleri Daire Başkanı 
ÜHayır Hizmetleri Daire Başkanı 
|Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı 
jjYatırım ve Emlak Daire Başkanı 
^Sağlık İşİeri Daire Başkanı 
İKültıir ve Tescil Daire Başkanı 
|Dış İlişkiler Daire Başkanı 
ıjStraCeji Geliştirme Daire Başkanı 
jjtnsan Kaynaklan Daire Başkanı 
İDestek Hizmetleri Daire Başkanı 
|Ba5in ve Halkla İlişkiler Müşaviri 

İHukuk Müşaviri 
|Vakıf Denetçisi 
IjVakıf Denetçisi 
JVakıf Denetçisi 
(Vakıf Deneleisi 
JVakıf Denetçi Yardımcısı 
JVakıf Denetçi Yardımcısı 
flç, Denetçi 
jic Denetçi 
|İç Denetçi 
Jlç Denetçi 
İMali Hızmeller Uzmanı 
İMali H izm eller Uzmanı 
|Mali Hizmetler Uzmanı 
|Ma!i Hizmetler Uzmanı 
İMali Hizmetler Uzman Yardımcısı 
İMudür 
İVakıf Uzmanı 
|Vakıf Uzmanı 
İjVakıf Uzmanı 
|Vakıf Uzmanı 
|Vakıf Uzmanı 

JVakıfUzman Yardımcısı 
|Uzman 
|Uzman (Özelleştirme) 
İSivil Savunma Uzmanı 
|Araştırmacı 
^Araştırmacı 
İAraşlırmacı 

DERECESİ 

3 
4 
5 
5 
7 n | - ı ı a ı 

1 
2 
3 
5 
2 
3 
4 
5 
K 

. . r a. .1.7.1.2 

3 
5 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

3 
5 

10 
50 
5 
2 

25 
1 

,.m3j>. 
4 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
3 

42 
5 
5 
10 
10 
10 
20 
30 
\2Qm 

1 
8 

25 
2 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

^ 

TOPLAM 

,..',.,....L,., 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
50 

r 5 
I 

25 
1 

3 0 ^ 
4 
3 
4 
4 
1 
I 
2 
2 
3 

42 
5 
5 
10 
10 
10 
20 
30 
120 ^ 
1 
S 

25 
2 
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SIN1FI UNVANI DERECESİ 

SERIJEST 
KADRO 
ADEDİ 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ 

GİH JAraşlırmacı (Özelleştirme) 1-13 167 

GİH jÇöziimleyici 
GİH Programcı 
GİH İBJjjsisayaf İsletmeni 40 
G İH İB i Işişavar İş lelmen i 

__GİH ^Bilgisayar İşlelmerıı 15 

^" '^ jS'Ig'sayar ]şleımen i 14 

GİH ^Bilgisayar Işletmerıi 10 

~9 İ *i........ jff'igii3*'3'.! j.!̂ j°??!?.'. 10 
CIH Aüze Araştırmacısı 
GİH Aiize Araştırmacısı 
GİH îMiireıcim 
GİH JMİİleıcim 
GİH İMiUoreim 

|Ki lap Palalo^u t 

Musahhih 
GİH jKulûpbanecı 

_GİH^ 
GİH 

\yniy^MSayrr^ru 
Tebemıkat Saymanı 

GİH ^Kameraman 10 
GİH ÎMemur 40 
GİH iMemur 15 
GİH deıııur 16 

GİH \mbar Memuru 
GİH jSalınalma Memuru 
GİH iKoruma ve Güvenlik Görevlisi 
GİH İKoruma ve Güvenlik G&revlisi 
GİH Şoför 
GİH Şolör 
GİH Şofbr 10 
SH |Daire Tabibi 

SH İDİş Tabibi 
SH •iç Tabibi 
SH jBijoJoj^ 
SH {Biyolog 
SH ÎHemşire 
SH İHemşire 
SH ISağlık Memuru 
SH __JÇocük Gelişimcisi 
AH îAvukal 10 

AH Wukat 
AH \vukal 
ÂH JÂvukal 

TH {Mimar 
TH şMimar 
TH İM imar 
TH 
TH 

İMühendıs 
ütıendis 

12 

TH Şehir Plancısı 
TH SMalernalıkci 
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SINIFI 

TU 
TH 
TH 

TH 
TH 
TH 
TH 

TH 
TH 

TH 
YH 

YH 
YH 
YH 

YH 
YH 

YH 

UNVANI 

Arkeolog 
İstatislikçı 

•esinalöi 
Hesturstör 
Tekniker 
Tekniker 

Tekniker 
Teknisyen 
Teknisyen 

Teknik Ressam 
Teknisyen Yardımcısı 

Teknisyen Yardımcısı 

Da|ı«cı „__™ „™™* 
Dağıtıcı 

Kaloriferci 
Hizmeıli 

Hizmetli 

TOPLAM™*™" " " - " " • ' 

DERECESİ 

1 

S 
7 

9 
1 
3 

7 

3 
5 

7 
5 

8 
5 

10 
10 
5 
7 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

1 
5 

3 
3 
17 

3 
5 
10 

6 

3 
3 
2 

İ 
4 

1——i—— 
12 
14 

1015 '" 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ TOPLAM 

1 
5 
3 

- ^ — 

3 

17 
3 
5 

10 
6 

3 
J 

2 

3 
4 
l 

12 
14 

"Toi5 """ 
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(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SINIFI | UNVANI 
GİH JBölge Müdürü 
GİH jŞube Müdürü 
GİH jŞube Müdürü 
GİH jHaslane Müdürü 
GİH JHastane Müdür Yrd. 
GİH ÎHastane Müdür Vrd. 
GİH |Hastane Müdür Vrd. 
GİH SVakvf Uzmanı 
GİH fVakıf Uzmanı 

^^GjH^JVak ı fU zmam 
GtH JVakıfUzmam 
GİH ^akıf Uzman. 
GİH [Vakıf Uzman Yardımcısı 
GİH jsivıf Savunma Uzmanı 
GİH fUzman (Özelleştirme) 
GİH |A rastı rmacı 
GİH |Araşlırmacı 
GİH lAraşıırmacı 
GİH (Araştırmacı 
GİH fAra$lırmacı (Özelleştirme) 
GİH |Çözümleyici 
GİH |Programcı 
GİH ^Bilgisayar İşletmeni 
GİH pilgisayar İşletmeni 
GİH JBİlgisayar İşletmeni 

,-^2Üİ~mi§J!£SlKâÜ.5!S5!S^ 
GİH {Bilgisayar İsletmeni 
GİH jMüze Araştırmacısı 
GİH İMüze Araştırmacısı 
GİH (Müze Araştırmacısı 
GİH {Mütercim 
GİH JKİlap Pataloğü 
GİH JMusahtıih 
GİH (Ayniyat Saymanı 
GİH (Ayniyat Saymanı 
GİH (Ayniyat Saymanı 
GİH ŞTebenukal Saymanı 
GİH STebemıkat Saymanı 
GİH (Tebenultat Saymanı 
GİH (Kameraman 
GİH jMemıır 
GİH ^Memur 
GİH jMemur 

___GİH JM™yj, 

DERECESİ 
1 
1 
3 
1 
2 
i 
5 
i 
2 
i 
4 
5 
6 
1 

1-12 
1 
3 
•t 

i * i 

1-13 
6 
6 

_ _ _ _ J _ _ j 
4 
5 
7 
P™™1 

3 
6 
9 
6 
6 
6 
1 
3 
5 

™ ™ J ™ ™ « J 
5 
6 

""""""KT ' 
5 
7 
S 
9 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

25 
159 

2 
1 
3 
2 

1 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
5 
2 
15 
65 

, 8 ! 

6 
3 
15 
10 

60 
19 
18 

t™™ÜL«™» 
105 
1 

4 
10 
8 
5 
15 
9 
2 
5 
1 

_ _ _ 2 2 _ < 
5 

155 
60 
26 
38 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ TOPLAM 

35 
159 
2 
1 
3 
2 
1 

20 
20 
20 
20 
20 
50 
5 
2 
15 

65 
8 
6 
3 
15 
10 
60 
19 
18 
20 
105 

1 

4 
10 
8 
5 
15 
9 
2 
5 
1 

22 
5 

155 
60 
26 
İS 
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J j M R ^ İ ^ ^ ^ ^ ^ 
GİH JAmbar Memuru 
GİH |Ambar Memuru 
GİH jS alın a İma Memuru 
GİH |Salınalma Memuru 
GİH fKütaphanecı 
GİH jKufflphaneri 
GİH [Kütüphaneci 
GİH İKonıma ve Güvenfifc Görevlisi 
GİH JKonıma ve Güvenlik Görevlisi 
GİH İKonıraa ve Güvenlik Görevlisi 
GİH İSofbı 
GİH İSolör 
GİH İŞotor 
SH İDaıre Tabibi 
SH JVeleriner Hekim 
SH JBasiabip 
SH (Baştabip Yardımcısı 
SH Klinik Şefi 
SH {Klinik Şef Yardımcısı 
SH (Uzman Tabip 
SH JUzman Tabip 
SH jUzman Tabip 
SH JUzman Tabip 
SH {Üıman Tabip 
SH JUzman (TUT) 
SH {Başasistan 
SH jBaşasislan 
SH {Bajasistan 
SH fBaşasislan 
SH lAsislan 
SH ]Asistan 
SH ŞAsislan 
SH {Asistan 
S İH lAsislan 
SH fTabip 
SH jTabip 
SH |Tabip 
SH jDi; Tabibi 
SH İDİ 5 Tabibi 
SH ÎBıyolog 
SH {Biyolog 
SH \ Biyolog 
SH psikolog 
SH Psikolog 
SH pdyolog 
SH (Sağlık Fizikçisi 
SH JFizyulerapist 
SH {Diyetisyen 
SH {Laborant 
SH (Laborant 

DERECESİ 
5 
7 
5 
7 
1 

SERBEST 
KADRO 
ADEDİ 

15 
20 
20 
20 

! 
i î l 
6 | 3 

5 l t 
7 | 10 
9 i 60 
5 i 25 
B \ 15 

™™~J£-™-^L™JL™J 
^__J™™_J_™2™__, 

- 3 | •j~~~ 
1 i 1 
1 i 5 
i l 25 
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5 
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2 
3 
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1 
2 

İ 
4 ' 

5 
2 
3 
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1 
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1 
5 
9 
1 
5 
6 
8 
5 
S 
1 
1 

15 
^ 0 _ ^ 

20 
20 
4 
30 
1 
IS 
2 

3 

,™_JL™J 
' 5 ' 

5 

>—J2™-. 
i „ 

240 
2 
2 ' 

l m mJ3_m_1 
2 
5 
3 
1 

i^^L^^i 
1 2 

1 
1 

L™_L„~, 
2 

2 
1 
2 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDİ TOPLAM 

15 
20 
20 
20 
1 
1 
3 
1 
10 
60 
25 
15 
9 
2 
2 
1 
5 

25 
15 
70 
20 
26 
4 
30 
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2 
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i 10 
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İ 240 
i 2 
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1 13 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİÖI METNE EKLİ CETVELLER 

(l)SAVILICETVEL 

VAKİFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI 

Vakıflar Meclisi (171 Genel Müdür Yardımcısı Ana Hinnel Birimleri Danışma Birimleri 

Genel Miidür Yardımcısı I- Rehberlik ve Denelim Daire Başkanlığı I- Hukuk Müşavirliği 
Genel Müdür Yardımcısı 2- Vakıf Hinnelleri Daire Başkanlığı 2- Straıejı Geliştirme Da 
Genel Müdür Yardımcısı i- Hayır İsleri Daire Başkanlığı 3- Basın ve Halkla İlişki 

4- Sana! Eserleri ve Yapı İsleri Daire Başkanlığı 
5- Yalııım ve Emlak Daire Başkanlığı 
6- Finansman Daire Başkanlığı 
7- Külliir ve Tescil Daire Başkanlığı 
8- Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
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(II) SAYILI CETVEL 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(TAŞRA TEŞKİLATI) 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 
SIRA 
NO 

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 

BÖLGE ADI 

ADANA 
ANKARA 

ANTALYA 
AYDİN 
BALIKESİR 
BİTLİS 
BURSA 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HATAY 
İSTANBUL I. BÖLGE 
İSTANBUL 11. BÖLGE 
İZMİR 
[KASTAMONU 
KAYSERİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
SAMSUN 
SİVAS 
ŞANLIURFA 
TOKAT 
TRABZON 

BAĞLI İLLER 

Adana, Mersin, Osmaniye 
Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kınkkale 

Antalya, Burdur, İsparta 
Aydın, Denizli, Muğla 
Balıkesir, Çanakkale 
Bitlis, Hakkari, Muş, Sımak, Siirt, Van 
Bursa, Bilecik, Sakarya, Yalova 
Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin 
Edirne, Kırklareli 
Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, İğdır, Ağrı 
Gaziantep, Kilis 
Hatay, Kahramanmaraş 
Avrupa Yakası, Tekirdağ 
Anadolu Yakası, İzmît 
İzmir, Manisa 
Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak 
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 
Konya, Aksaray, Karaman 
Kütahya, Afyon, Eskişehir, Uşak 
Malatya, Eiazığ, Tunceli 
Samsun, Ordu, Sinop 
Sivas, Yozgat 
Şanlıurfa, Adıyaman 
Tokat, Amasya, Çorum 
Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CET 

( I ) SAYILI CETVEL 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLAT 

Genel Müdür Vahflar Meclisi (151 Genel Müdür Vardımcısı Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denelim B 

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı I- Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı I- Hukuk Müşavirliği 

Genel Müdür Yardımcısı 2- Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı 2- Rehberlik ve Denelim 

Gend Müdür Vardımcıiı 3- Sanal Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı i- Srraleji Gelişlirme D 

4-Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı 4- Basın ve Halkla İlişk 

5- Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, 

6- Külüir ve Tescil Daire Başkanlığı 

7- Dış ilişkiler Daire Başkanlığı 
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(I[) SAVIL[ CETVEL 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(TAŞRA TEŞKİLATI) 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 
SIRA 
NO 

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 

BÖLGE ADİ 

[ADANA 
|ANKARA 

İANTALYA 
|AYDIN 
BALIKESİR 
BİTLİS 
BURSA 
pİYARBAKIR 
EDİRNE 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HATAY 
İSTANBUL !. BÖLGE 
İSTANBUL İL BÖLGE 
İZMİR 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
SAMSUN 
SİVAS 
ŞANLIURFA 
TOKAT 
TRABZON 

BAĞLI İLLER 

lAdana, Mersin, Osmaniye 
,Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale 

Ani al ya, Burdur, İsparta 
Aydın, Denizli, Muğla 
Balıkesir, Çanakkale 
Bitlis, Hakkari, Muş, Sımak, Siirt, Van 
3ursa, Bilecik, Sakarya, Yalova 
Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin 
Edirne, Kırklareli 
Srzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, İğdır, Ağrı 
Gaziantep, Kilis 
Hatay, Kahramanmaraş 
Avrupa Yakası, Tekirdağ 
Anadolu Yakası, İzmit 
İzmir, Manisa 
Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak 
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 
<onya, Aksaray, Karaman 
Kütahya, Afyon, Eskişehir, Uşak 
Vlalatya, Elazığ, Tunceli 
Samsun, Ordu, Sinop 
Sivas, Yozgat 
Şanlıurfa, Adıyaman 
Tokat, Amasya, Çorum 
Trabzon, Artvrn, Giresun, Güm üş hane, Rize 
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(III) SAYILI CETVEL 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK ÜCRET SINIRLARI (BRLT YTL) 

GÖREV UNVANI 
Gene! Müdür 
Vakıflar Meclisi Üyesi, Genel Müdür Yrd., 1. Hukuk 
Müşaviri 
Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü 
Müdür, Şube Müdürü 
Vakıf Uzmanı 

Kadro Derecesi 1 

Kadro Derecesi 2 

Kadro Derecesi 3 
Kadro Derecesi 4 
Kadro Derecesi 5 
Kadro Derecesi 6 
Kadro Derecesi 7 

Avukat, Mimar, Mühendis 
Kadro Derecesi 1 
Kadro Derecesi 2 
Kadro Derecesi 3 
Kadro Derecesi 4 
Kadro Derecesi 5 

Kadro Derecesi 6-7-8 

Taban Ücreti 
980.00 

920.00 

650.00 
520.00 

895.00 

890.00 

860.00 
830,00 
805,00 
780.00 
760.00 

890.00 
860.00 
830.00 
805,00 
780.00 

760,00 

Tavan Ücreti 
1,726.00 

1,651,00 

1.602.00 
1.377,00 

1.377.00 

1.350.00 

1.320.00 
1.290.00 
1.265.00 
1,240,00 
1.200.00 

1.350.00 
1.320.00 
1,290,00 
1,265.00 
1-240.00 

1,200.00 
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