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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 293:299 
1.- Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın, Bayburt'un düşman işgalin

den kurtarılışının 89'uncu yıl dönümü münasebetiyle, büyük Türk milleti
nin, tarihten getirdiği engin tecrübe ve medeniyet anlayışının gereği olarak, 
bugün, bazı olaylar karşısında gösterdiği tepkiye; her türlü manipülasyona 
ve maksatlı göndermelere aldırmayarak, insanlığa verdiği sağduyu dersine 
ilişkin gündem dışı konuşması 293:294 

2.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, son günlerde basında çı
kan haberlerde, ili üs olarak seçen bazı radikal-ırkçı derneklerin düzenledi
ği silahlı, Kur'anlı törenlerin, sanki, Mersinlilerin genel eğilimiymiş gibi 
gösterilmeye çalışılmasına karşı oluşan tepkiye; artan göç karşısında, ge
lenlerin, şehre entegre edilmesinde karşılaşılan zorluklara ilişkin gündem 
dışı konuşması 294:296 
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3.- Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın, demir yollarındaki rehabili
tasyon çalışmaları ile yeni yolların açılmasının ülke gelişimine yapacağı 
olumlu etkilere ve bazı bölgelerin cazibe merkezi hâline gelmesinde sağla
yacağı katkılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe'nin cevabı 296:299 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 300 

1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 300 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarı
sı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 300 

3.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1235) (S. Sayısı: 1308) 300 

4.- 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) 300 

5.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1026) 
(S. Sayısı: 965) 301 

6.- Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1299) 
(S. Sayısı: 1341) 301:337 

7.- Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Soner 
Aksoy ve 6 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1261, 2/854) (S. Sayısı: 1326) 338:360 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 361 
A) YAZIL I SOR ULAR VE CE VAPLARI 361:394 

1.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, özürlü istihdamına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/19692) 361:378 
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2.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, özürlü istihdamına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı 
(7/19698) 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'ın bir köyündeki 
Diyanet personelinin lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/19983) 

4.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK'ün, bir akaryakıt ka
çakçılığı iddiasına yönelik işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kür-
şad TÜZMEN'in cevabı (7/20035) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
İğdır Milletvekili Dursun Akdemir, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından ger

çekleştirilen katliamın 15'inci yıl dönümü münasebetiyle, birçok Ermeni kuruluşu ve lobi örgütü
nün tüm dünyayı Türklük aleyhine yanıltmalarının önlenmesi için, üyesi olduğumuz Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubunda konunun çözümlenmesinin önemine, 

Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Abdülhamid 
Han'ın ölümünün 89'uncu yıl dönümü münasebetiyle, dönemindeki siyasi gelişmelere ve yaptırdığı 
eserlere, 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtarılışının 86'ncı yıl dönü
münde, ilde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İğdır Milletvekili Yücel Artantaş, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından gerçek

leştirilen katliamın yıl dönümü münasebetiyle bir açıklamada bulundu. 
Genel Kurulun 20/2/2007 tarihli 65'inci Birleşimi'nde alınan karar gereğince, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında verilen (9/13) esas numaralı Meclis 
soruşturması önergesinin 27/2/2007 Salı günü yapılacak olan ön görüşmelerinde, çekilen kura neti
cesinde söz alacak milletvekillerinin adları, 

Yozgat Milletvekili Emin Koç ve 84 milletvekilinin, siyaset ve medya ilişkileri ile basın sek
töründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/424) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemde
ki yerini alacağı ve ön görüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı, 

Açıklandı. 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmî zi

yaretlere Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba'nın da iştirak etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

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

lifi'nin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon ra
poru henüz gelmediğinden; 

2'nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) (S. Sa
yısı: 904), 

4'üncü sırasında bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (1/1235) (S. Sayısı: 1308), 

5'inci sırasında bulunan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1077) (S. Sayısı: 1023), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadı
ğından; 

Ertelendi. 
3' üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek te

mel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Konut Finansmanı Sistemi
ne İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1148) (S. Sayısı: 
1159) görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açık oylama neticesinde, kabul edi
lip kanunlaştı. 
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22 Şubat 2007 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 
19.46'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Bayram Özçelik Ahmet Küçük 
Burdur Çanakkale 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

No.: 89 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
22 Şubat 2007 Perşembe 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, doğalgazda dışa bağımlılığın oluşturduğu sorun

lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19857) 
2.- İzmir Milletvekili Canan ARITMA!^in, Avrupa Parlamentosunun "Türkiye'de Gıda Gü

venliği" adlı raporunda geçen bir ifadeye İHŞKİH Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19858) 
3.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, doğalgaz alım-satım sözleşmeleri devir ihalele

rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19859) 
4.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, İran doğalgazında yapılan kesintiye ilişkin Başba

kandan yazılı soru önergesi (7/19860) 
5.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, bir milletvekili ve oğlunun aldığı ihalelere 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19861) 
6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Haşim İşcan Kültür Merkezine ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19862) 
7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir-Konak kıyısındaki ahşap seyir teraslarının sökül

mesi talebiyle açılan davaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19864) 
8.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, YÖK'ün yurt dışına gönderdiği borçlu öğren

cilere yurt dışı çıkış yasağı konduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19865) 
9.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN'ın, reklam panolarında yer alan bayram kutlama ilan

larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19866) 
10.- Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOGAN'ın, bazı trafik kazalarına ve yol güvenliğine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/19867) 
11.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOGLU'nun, karayolları güvenliğine ilişkin Bayındırlık 

ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/19868) 
12.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, bütçe görüşmeleri sırasındaki bir beyanına 

ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/19873) 
13.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımlamayı 

düşündüğü Alevilik ile ilgili temel kaynaklara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı 
soru önergesi (7/19874) 

14.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki bazı maden arama ruhsatlarının 
amaç dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/19875) 
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15.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, maden arama ve işletme ruhsatı için müracaat 
eden yabancı firmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19876) 

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, muhtaçlara kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19877) 

17.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, BOTAŞ'a tanınan acele kamulaştırma yetkisine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19878) 

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya'nın su sorunu olan köyleri
ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19879) 

19.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya İplikli ve Pamuklu Dokuma Fabrikasının 
tahsis kararıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19880) 

20.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, İstanbul'da bazı kasaplara kurban kesimin
de görev verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19881) 

21.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER'in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19882) 

22.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, çalıntı araçlara ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/19884) 

23.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, fahri trafik müfettişliğine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/19885) 

24.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Haşim İşcan Kültür Merkezine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19886) 

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali BULUT'un, Bakanlığın bazı faaliyetlerine iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19887) 

26.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin Maliye Baka
nından yazılı soru önergesi (7/19889) 

27.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, görev yeri değiştirilen bürokratlara ve açılan da
valara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19890) 

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya Devlet Hastanesi ek bina in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19893) 

29.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Personel Dağılım Cetveli uygulama
sına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19894) 

30.- Erzurum Milletvekili İbrahim ÖZDOGAN'ın, Diyarbakır'daki bir diyaliz merkezinde gö
rülen virüs bulaşma olayına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19895) 

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, yeşil kart sahiplerine ilişkin Sağlık Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/19896) 

32.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, TCDD 2. Bölge Müdürlüğüyle ilgili bazı id
dialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19897) 

33.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Türk Telekomun özel servis numarası hizmeti
nin ücretlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19898) 

34.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, GSM operatörlerinin sayaç denetimine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19899) 
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22 Şubat 2007 Perşembe 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.06 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşimi'ni açıyorum. 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Konuşma sü

releri beşer dakikadır. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin cevap süresi yirmi 
dakikadır. 

Gündem dışı ilk söz, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle söz isteyen Bay
burt Milletvekili Fetani Battal'a aittir. 

Sayın Battal, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I.- Bayburt Milletvekili Fetani Battalın, Bayburt'un düşman işgalinden kurtarılışının 89'uncu 

yıl dönümü münasebetiyle, büyük Türk milletinin, tarihten getirdiği engin tecrübe ve medeniyet an
layışının gereği olarak, bugün, bazı olaylar karşısında gösterdiği tepkiye; her türlü manipülasyona 
ve maksatlı göndermelere aldırmayarak, insanlığa verdiği sağduyu dersine ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

FETANÎ BATTAL (Bayburt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün 21 Şubattı. Bayburtlu
nun deyimiyle dün Bayburt'ta kurtuluş vardı. Dondurucu soğuğa ve ayaza rağmen, köylüsü, ilçeli-
si, beldelisi, şehirlisi, çocuklar, gençler, ihtiyarlar, herkes tıklım tıklım Cumhuriyet Caddesi'ni dol
durmuştu. İşgalin ne anlama geldiğini yeniden fıkretmeye, kurtuluşun ne anlama geldiğini yeniden 
idrak etmeye çok çok önem verdikleri için oradaydılar. Önümüzdeki yirmi gün, bir ay içerisinde, 
Türkiye'nin birçok kentinde ve hatta yurt dışında, Bayburtlular, Bayburt dernekleri aracılığıyla bu 
kurtuluşu idrak etmeye devam edecekler. 

Aradan tam seksen dokuz yıl geçtikten sonra hâlâ o günleri yâd etmemiz, kurtuluşun sevinci
ni yaşamamız, işgalin acısını derinden derine hissetmemiz, vatan toprağında işgalci çizmesinin ezi
ci ağırlığının ne anlama geldiğini yeniden düşünmemiz, seferberlik yıllarında yaşadığımız yokluğu, 
yoksulluğu, sefaleti, çekilen acıları, işlenen zulümleri, cinayetleri yeniden ve yeniden hatırlamamız, 
unutmamamız, unutturmamaya özen göstermemiz, toplumsal hafızamızın derinliklerine dalmamız 
çok önemli bir gerekliliğin ve mecburiyetin ifadesidir. Çünkü, biz, o yılları, o acıları bire bir yaşa
yan insanları dinleyerek büyüdük. 

Bugün, hâlâ, esefle, acıyla, hayretle müşahede ediyoruz ki, işgalci mantık hiç değişmeden ve 
hiç hız kesmeden yoluna devam ediyor, insanoğlu, hâlâ, akan ve akıtılan kanın, akan ve akıtılan 
gözyaşlarının çetelesini tutmaya devam ediyor. Fazla uzaklara gitmeye gerek yok, sadece yaşadığı
mız çağın bir önceki yüzyılına baktığımızda insanlığın çok ciddi faturalar ödediğini biliyoruz. Sa
dece iki dünya savaşı ve ideolojik hülyaların gerçekleştirilmesi için katledilen insan sayısı hesap
landığında ortaya çıkan rakam çok korkutucu. Tam 170 milyon insan bir yüzyıl önce hayatını kay
betti ve bir şairin dediği gibi "Biz yaşarken kuruldu dünya, biz yaşarken koptu kıyamet." Aynı fe
laketlerin 21'inci yüzyılda da peşimizi bırakmadığını esefle, acıyla müşahede ediyoruz ve her şey 
belleklerimizde çok canlı ve çok taze; Afganistan, Bosna, İran-Irak Savaşı, Filistin ve daha dün baş-
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layan başımızdaki büyük bir bela. İnsanoğlu, gözyaşlarıyla, çığlıklarla, feryatlarla ve toprağa verdi
ği insanlarla bu yolculuğuna devam ediyor. İç savaş ve neyin, neden olduğunu bilmeden birbirini 
öldüren insanlar ve daha dün başlayan o acılı günlerin şu anda karşımıza çıkardığı fatura 1 milyon 
insan ve maalesef, Amerika, Irak'a demokrasi ve insan haklan taşımaya sözüm ona devam ediyor. 
Fanatizmin, uç düşüncelerin toplumları yönlendirir noktaya geldiğinde dünyanın başına ne tür be
laların açılacağının yeniden ispatını yaşıyoruz. 

Ben, akıtılan bunca kanın, gözyaşının, çığlığın tam orta yerinde, doğrusu, milletleri masum gö
rüyorum aslında. Bence, milletlerin masumiyetinin kırıldığı yer, zulme rıza gösterdikleri noktada 
kırılıyor. Bir toplum eğer zulme rıza göstermeye ve hatta o zulmü alkışlamaya başlamışsa, işlenen 
zulümler kocaman bir bumeranga dönüşüp, sonra dönüp kendisini buluyor. 

Bu çerçeveden baktığımızda, bence, Amerika'nın, eğer yarınlarını düşünüyorsa, kendisini bir 
hesaba çekmesi ve içine çekilmesi lazım. Bence, İsrail biraz olsun yarınlarının hesabını yapıyorsa, 
Ağlama Duvarı'na gidip kendi yarınlarına ağlamalıdır. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Battal, buyurun, konuşmanızı tamamlayınız. Bayburt'a gelelim. 
FETANİ BATTAL (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. 
İşte, aynen böyle olmuştu. Doksan yıl önce Ruslar bölgemizi işgal ettiklerinde, neticede, biz, 

onlarla mücadele ettik. Kop Dağı'nda, Erzurum'da, Erzincan'da, Trabzon'da, Gümüşhane'de, Ofta 
ve Bayburt'ta, milisler, varlarını yoklarını ortaya koyup bir vatan savunmasına girdiler. Acı olan, ya
pılan bu savaşın sonrasında, Rusların 1917'de boşaltma hadisesi gerçekleştikten sonra çeteleşerek 
oradaki hâkimiyetlerini sürdürmeye çalışan Ermenilerin eşsiz olarak yaptıkları zulümler ve işken
celer. Mağaralara doldurup yüzlerce insanı, oraları ateşe verdiler ve bu trajedi, bu acı, bizim insanı
mız tarafından hiç unutulmadı, unutulmayacak. Çünkü, bizzat onu yaşayan insanların dizlerinin di
binde büyüyen o nesil, yarınlara bu şuuru ve bilinci aşılayacaktır. Bu çerçevede, büyük Türk mille
ti tarihten getirdiği engin tecrübeyle ve medeniyet anlayışının bir gerekliliği olarak da, Hrant Dink 
cinayetinde gösterdiği tepkiyle, insanlığa büyük bir ders verdi aslında. Her türlü manipülasyona ve 
maksatlı göndermelere aldırmayarak, çok soylu bir duruş gerçekleştirdi. Aziz milletimiz bu soylu 
duruşuyla anarşizme izin vermeyeceğini ve fanatizmi reddettiğini bütün dünyaya ilan etmiş oldu ve 
bu çerçeveden baktığımızda, geçenlerde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Yusuf 
Halaçoğlu dünyaya şöyle bir ilanda bulundu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir toplu mezar yeri 
hususunda yapılan tartışmalara son noktayı koydu ve dedi ki: "Gelin o mezarı birlikte açalım." Ay
nı çağrıyı ben buradan yeniliyorum ve tekrar ediyorum. Diyorum ki: Ey, dünya, ey soykırım yasa
sı şakşakçıları, eğer iddialarınızda birazcık samimiyseniz, gelin, Bayburt'un Yukarı Kırzı köyünde
ki bir kuyuyu beraber açalım. Çünkü, o kuyuda, namuslarına sahip çıkmak için, iffetlerini, haysi
yetlerini korumak için, tecavüze uğramamak için kendisini o kuyuya atan genç gelinlerin ve genç 
kızların iskeletleri üst üste yığılı vaziyette duruyor. 

Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AK Parti ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Gündem dışı ikinci söz, basında yer alan Mersin'deki olaylarla ilgili söz isteyen Mersin Millet

vekili Mustafa Özyürek'e aittir. 
Sayın Özyürek, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
2.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, son günlerde basında çıkan haberlerde, ili üs ola

rak seçen bazı radikal-ırkçı derneklerin düzenlediği silahlı, Kur'anlı törenlerin, sanki, Mersinlile
rin genel eğilimiymiş gibi gösterilmeye çalışılmasına karşı oluşan tepkiye; artan göç karşısında, ge
lenlerin, şehre entegre edilmesinde karşılaşılan zorluklara ilişkin gündem dışı konuşması 
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MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Mersin'de son za
manlarda basında yer alan haberlerle ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde, "Mersinli Tedirgin", "Mersin'e Dikkat" gibi, basında manşet
ler çıktı. Bu manşetler Mersinlileri son derece tedirgin etti. Mersin'i üs seçen bazı radikal, ırkçı der
neklerin düzenlediği silahlı, Kur'anlı törenler Mersinlilerin genel eğilimi gibi gösterilmeye çalışıldı. 

Mersin, 1854 yılında köy konumundan ilçe konumuna gelmiş bir beldemiz, bir kentimiz. Mer
sin'i Lazkiyeli, Hayfalı, Beyrutlu Hristiyan ve Müslüman Araplar ile levantenler ve Toros köylüle
ri kurmuştur. Mersin, her zaman, kökeni ne olursa olsun insanların hoşgörüyle yaşadığı bir kent ol
muşken, 1980'li yıllardaki terör nedeniyle hızlanan göçle Mersin'e gelenlerin şehre entegre edilme
sinde büyük zorluklar yaşanmıştır. 

Mersin, 1990'lara kadar kişi başına düşen millî geliri Türkiye ortalamasının üstünde olan, li
manı, serbest bölgesi, Şişecam cam fabrikaları, ATAŞ Rafinerisi gibi önemli tesisleri olan bir kent
tir. Ancak, 1990'lardan sonra Mersin ihmal edilmiş, kamu yatırımları durmuş, ayrıca ATAŞ Rafine
risi kapanmıştır. 

Böylesine yoğun göç alan bir kente devletin sahip çıkması, altyapı yatırımları yapması, beledi
yelere destek olması gerekirdi. Ne yazık ki bu yapılmamış, Mersin merkezdeki belediyeleri Cum
huriyet Halk Partili başkanlar kazandığı için üvey evlat muamelesi görmüşlerdir. Buna rağmen Mer
sin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli belediyeleri var güçleriyle çalışarak, yo
ğun göçle dengesi bozulan Mersin'e önemli hizmetler vermişlerdir. 

Sahildeki geniş parkları, büyük caddeleriyle Mersin giderek daha modern, daha çağdaş bir kent 
hâline gelmiştir. Son günlerde ihalesi tamamlanmış olan arıtma tesisinin tamamlanmasıyla şehrin 
merkezinden denize girme olanağı doğacaktır. 

Mersin, CHP'li belediyelerin düzenlediği festivalleri, uluslararası müzik festivali, belediye ti
yatrosu, üniversiteleriyle kültürel bir kimlik kazanmaktadır. 

Mersin'de, Türk, Arap, Kürt, bütün insanlar barış içinde yaşamaktadırlar. Mersinliler ırkçılığa 
karşı çıkmaktadırlar. O nedenledir ki, merkezdeki belediyeleri, Atatürk milliyetçisi olduğunu açık
ça söyleyen sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer kazanmaktadır. 

Yirmi-yirmi beş yıldır Doğu ve Güneydoğu'dan gelen yurttaşlarımız Mersin'e entegre olmak 
için çaba göstermektedirler. Bu entegrasyonu kolaylaştırmak için, CHP'li belediyeler hem yatırım
larıyla hem de açtıkları kurslar ve düzenledikleri etkinliklerle önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. 

Ben, buradan, Hükümeti Mersin'e el uzatmaya çağırıyorum. Mersin'deki CHP'li belediyelerin 
hizmetlerinin engellenmesinden vazgeçilmesi, aksine, onlara destek olunmasını talep ediyorum. 
Basınımızı, insanların barış içinde yaşadığını görmek için Mersin'e davet ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce belirttiğim yoğun göçler nedeniyle, Mersin, diğer kentlerimi
ze göre işsizliğin çok yoğun olduğu, yoksulluğun çok yoğun olduğu bir kentimizdir. Onun için, bu 
kente yeni yatırımlar gerekiyor. Ne yazık ki, havaalanı olmadığı için, temel altyapı hizmetleri ya
pılmadığı için, yeni yeni yatırımlar yapılmıyor. 90'lı yıllardan itibaren, Mersin'e, doğru dürüst her
hangi bir kamu yatırımı gelmemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özyürek, konuşmanızı tamamlayın. 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Onun için, Mersin, bazılarının beklediği gibi, bazılarının 

temenni ettiği gibi, insanların çatıştığı, durmadan kavga ettiği bir kent olmamalıdır. Bunu sağlaya
cak da, o bölgeye yapılacak olan altyapı yatırımlarıdır, yeni yeni yatırımlardır ve büyük bir özve
riyle çalışmakta olan belediyelerin desteklenmesidir. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle bu bölgenin tarımla geçindiğini, narenciyenin büyük bir yer tut
tuğunu hepimiz biliyoruz ve burada narenciyeyle ilgili sorunları sürekli dile getirdik. Gerçekten, li
monu, portakalı, greyfurtu, bu sene dalında kalmıştır, insanlar mallarını satamamışlardır. Bu neden
le de yoksulluk, var olan yoksulluk daha da artarak devam etmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen, Mersin'de yaşamakta olan insanları
mız, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, hoşgörüyle birbirlerine bakmaktadırlar ve Mersin'e sahip çık
maya çalışmaktadırlar. Onun için, Mersin'i farklı bir konuma oturtan, Mersin'i patlayacak bir bom
ba gibi gösteren bütün anlayışları biz reddediyoruz. 

Burada son olarak şunu söylemek istiyorum: Türk, Kürt, Arap kardeştir, onları birbirine düşür
mek isteyenler kalleştir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı üçüncü söz, Devlet Demiryolları ve Çankırı Makas Fabrika

sı ile ilgili söz isteyen Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'a aittir. 
Sayın Akbak, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
3.- Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın, demir yollarındaki rehabilitasyon çalışmaları ile yeni 

yolların açılmasının ülke gelişimine yapacağı olumlu etkilere ve bazı bölgelerin cazibe merkezi 
hâline gelmesinde sağlayacağı katkılara ilişkin gündem dışı konuşması ve Çevre ve Orman Bakanı 
Osman Pepe'nin cevabı 

TEVFİK AKBAK (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Demiryollarımız ve 
Çankırı Makas Fabrikasıyla ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, malumlarınız olduğu üzere, toplu yük ve yolcu taşımacılığında deniz yo
luyla birlikte en etkin taşıma türümüz demir yolu ulaşımıdır. Demir yolu ulaşımında enerji daha ve
rimli, dışa bağımlılık daha az ve çevre dostu olması demir yolunun avantajını artırmaktadır. 

Ülkemizde demiryolu tarihi 1856 yılında başlamış, 1856 ve 1922 yılları arasında, Osmanlı İm
paratorluğu topraklarında 8.619 kilometre demir yolu hattı yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk dö
neminde, yoksulluğa, teknolojik yetersizliğe karşın 1940'a kadar 3.500 kilometre yeni demir yolu 
yapımı gerçekleştirilmiştir. 1950'den sonraki dönemde ise ulaşım politikalarında bir kırılma olmuş, 
demir yolu yerine kara yolu yatırımına ağırlık verilmiştir. 

Ancak, 2003 yılına kadar bu süreçte, altmış yıllık bu süre içerisinde, maalesef, toplam 1.700 
kilometre demir yolu yapılabilmiştir. Bilim ve akıl göz ardı edilerek, altmış yıl sürdürülen ulaşım 
politikaları sonucu, ülkemizin ulaşımı kara yolu ağırlıklı ve tek sistemli hâle getirilmiştir. 

Demir yollarımızın yaşadığı bu süreç, 2003 yılından itibaren, tüm alanlarda olduğu gibi AK 
Parti İktidarıyla değişmeye başlamış, Hükümetimiz demir yollarını öncelikli sektör olarak belirle
miş ve ele almıştır. 

Bu amaca yönelik olarak Ulaştırma Bakanlığımız, gelişmelere uyum sağlamak için, Ulaştırma 
Ana Planı Stratejisi çalışmalarını dört üniversiteden 40'a yakın bilim adamıyla başlatmıştır. Bu Plan, 
Türkiye'nin gelecekteki ulaşım altyapısını geliştirmede ve verimli olarak kullanmada yol haritamı
zı oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin demir yollarına verdiği önem dolayısıyla bu alanda ye
ni demir yolu seferberliği başlatılmış, son üç yılda maliyeti 6 milyar YTL tutarında olan ve ülkemiz 
için büyük önem arz eden demiryolu projelerinin yapımı başlamıştır. Bu miktar, son elli yılda Tür
kiye'de demir yollarına yapılan yatırımların toplamından daha fazla bir miktardır. Hükümetimizin 
verdiği destekle demir yollarımızı yeniden ayağa kaldırmak için hızlı tren çağını başlatmak, mev-
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cut sistemi yenilemek, yeniden yapılandırmak ve özel sektör dinamizmini demir yolu sektörüne 
kaydırmak gibi ana hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, yüzyılın projesi olarak da 
adlandırılan ve yaklaşık maliyeti 4,5 milyar YTL olan Marmaray Projesi'nin temeli yine 2004 yı
lında Başbakanımız tarafından atılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Marmaray Projesi'ne ilave olarak zamanımızın sınırlı ol
ması nedeniyle hepsini teker teker sayamayacağım birçok önemli faaliyet Devlet Demiryollarımız-
ca yürütülmektedir. Bunlardan birkaçını maddeler hâlinde sıralamak istersek: İstanbul Boğazı kara 
yolu tünel geçişi, Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesi, Ankara-Konya arası hızlı tren projesi, An-
kara-İzmir, Ankara-Sivas, Sivas-Kars, Kars-Tiflis demir yolu projeleridir ve benzerleri, ülkemizin 
dört bir yanında başlayan yeni yol yapımı ve mevcut yolların rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalar de
vam ettirilmektedir. Çalışan ekiplerin dışında kimsenin görmediği bu çalışmalar tamamlandığında 
gelişimin büyüklüğü fark edilecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu çalışmalara DemiryoUanmızın Zonguldak'tan başlayıp, Karabük'ü, 
Çankırı'yı, Ankara'ya bağlayan, yaklaşık yetmiş yıldır yük ve yolcu taşımacılığında halkımızın yo
ğun olarak istifade ettiği bu hattın, DemiryoUanmızın hedefleri arasında bulunan mevcut hatların 
iyileştirilmesi kapsamında, özellikle Çankırı-Ankara arasının ivedilikle rehabilite edilmesi ve ve
rimli hâle getirilmesi gerekmektedir. Zira, 5084 sayılı Yasa'yla, Çankırı'mızın devlet demir yolları 
üzerindeki Çerkeş, Kurşunlu, Korgun ilçelerinde kurulan fabrika sayısının hızla artması, kurulan fa
kültelerimiz ve açılacak üniversitemizle, yakın gelecekte, Çankırı'mızda 10 bine yaklaşık öğrenci
mizin eğitim görecek olması, İlgaz Dağı'mızda kurulacak kış sporu merkezi -ki, başkentimizi kış 
sporlarıyla buluşturacak en yakın kayak merkezi olacaktır- ayrıca, yine, tüm dünyanın ilgisini çeke
ceğine inandığımız sağlık turizmine kazandıracağımız tuz mağarası, Safranbolu ve Beypazarı ben
zeri tarihî evlerimizin restorasyonu ve benzeri birçok nedenlerle, cazibe merkezi hâline geleceğine 
inandığımız Çankırı'mızla, başkentimiz arasında daha hızlı ve güvenli bir ulaşımın sağlanması, 
Devlet DemiryoUanmızın öncelikli projeleri arasına alınmalıdır diye düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akbak, konuşmanızı tamamlayınız. 
TEVFİK AKBAK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Devlet Demiryollarımız, yeni yol yapımı 

çalışmalarını ve mevcut hatların rehabilitasyonunu gerçekleştirirken, hızlı tren faaliyetlerini yürü
türken, yüksek teknolojiye uygun, yeni ray, vagon ve makas gereksinimi duymaktadır. Bu ihtiyaç
ları Devlet Demiryollarımız, sahip olduğu fabrikalarda, teknolojik yenilemeler yaparak, ilave tesis
ler kurarak karşılamayı planlamaktadır. DemiryoUanmızın yıllardır makas ihtiyacını karşılayan 
Çankırı Makas Fabrikamızın da bu yeni yapılanmada yerini alması ve ileri teknoloji ürünü makas 
üretmesi için modern makine ve teçhizat ile donatılması ve yeni ilave tesislerinin yapılma zamanı 
çoktan gelmiştir. Maalesef, geçmiş yıllarda, istenilen tezgâhların alınamaması, ürün çeşitliliğini ve 
kapasite artışını engellemiştir. 1992 yılında kurulan Çankırı Makas Fabrikamız, bugün, yaklaşık 
120 kişi -faaliyet göstermekte- istihdam etmektedir. 2002 yılında, yaklaşık 42 adet makas üretmiş 
olan fabrikamız, son yıllarda 230 adede kadar ulaşmıştır. Bu üretim artışında emeği geçen fabrika 
personelimize, Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze ve Devlet Demiryollarının ufkunu açan 
Değerli Bakanımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

İnancım odur ki, yapılacak çalışmalarla, üretim kapasitesi, teknolojisi ve yarattığı istihdam da 
ileriye gidecektir. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Çankırı Makas Fabrikamızın mevcut sta
tüsü korunarak faaliyetlerine devam etmesinin yanında -planlanmasını beklediğimiz- kurulacak ye
ni tesislerle, hızlı tren hatları ve ağır yük taşımalarının yapıldığı hatlarda kullanılacak olan yüksek 
hıza uygun çeşitte makas üretileceğini umuyoruz ve Devlet Demiryolları yetkilileriyle görüşüyoruz. 
Neticede, beklediğimiz çalışmaların başlaması üretimin ve istihdamın artışını sağlarken, demir yol
larımızın modernizasyonunu da hızlandıracaktır. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 3 Kasım 2002 sonrası ülkemizde yakalanan değişim ve ge
lişim, her alanda olduğu gibi, Demiryollarımızda da kendini -bu değişim ve gelişim- göstermekte
dir. Devlet Demiryollanmız mantalite değişimini yakalamış, artık, Avrupa'ya kamyonlarımız, Urla
rımız trenle taşınmaya, on beş günde giden yüklerimiz üç günde gitmeye başlamıştır. Bu gelişim
den, bu değişimden, Çankırımız ve diğer illerimiz de nasibini alacaktır. Çünkü, aziz milletimiz, bi
zim, henüz yolun başında olduğumuzu, kat edilecek çok yolumuz ve yapacak çok işimizin olduğu
nu bilmektedir. 

Ben bu vesileyle, milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyor, sizleri 
yeniden saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akbak. 
Gündem dışı konuşmaya Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Çankırı Milletvekili Sayın Tevfık Akbak'ın, Çankın'daki makas fabrikasıyla, demir yolu ulaşı
mıyla alakalı yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1992 yılında kurulan Çankırı Makas Fabrikasında bugün itibarıyla 120 
kişi çalışmaktadır. Kurulduğu günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının makas 
ihtiyaçlarının üretiminin yapıldığı bir fabrikadır. S49 ray ve düşük kurp yarıçaplarına, altyapıya uy
gun monoblok ve yarı monoblok makaslar üretmekte olan fabrikada, ileri teknoloji ürünü mangan 
ve oynar göbekli, yüksek hıza uygun makaslar üretilmektedir. 

Geçen üretim süresi içerisinde istenilen tezgâhların alınamaması, ısıl işlem ve döküm tesisleri
nin kurulamamış olması münasebetiyle, istenilen ürün çeşitliliği maalesef temin edilememiştir. An
cak, 2003 yılından itibaren fabrikanın iştirak hâline dönüştürülmesi için yapılan çalışmalarda tespit 
edilen kira bedellerinin yüksek oluşu ve yerli yatırımcılar için teşvik edici olmaması, fabrikadaki 
personelin istihdamı için ortaya çıkması muhtemel sosyal sorunlar gibi nedenlerle bir sonuç alına
mamıştır. Ancak, 2004 yılında başlanan ve 2006 yılı içerisinde TÜVELSAŞ-Adapazarı bitişiğinde
ki hızlı tren ve metro araçları üretimi için gerçekleştirilen iştirak kurma çalışmaları başarıyla ta
mamlanmış ve bu model, hem ülke genelinde ve hem de bulunduğu yörede olumlu karşılanmıştır. 
Dolayısıyla, söz konusu modelde olduğu gibi, Çankırı Makas Fabrikasının mevcut statüsüyle kul
lanılmayan fabrika sahaları veya binalarının kiralanması ve kira bedellerinin Devlet Demiryolları 
sermaye katkısı olarak değerlendirilmesi suretiyle modern üretim yapacak bir iştirak kurulması ka
rarlaştırılmıştır. 

Yeni oluşumun, teknoloji sahibi yabancı firma, demir-çelik sektöründen yetenekli yerli firma
lar ve Devlet Demiryollarının iştirakiyle yapılması planlanmaktadır. Kurulacak yeni tesislerden hız
lı tren hatları ve ağır yük taşımalarının yapıldığı hatlarda kullanılan UIC60 tipi ve yüksek hıza uy
gun çeşitli tipte makasların üretilmesi planlanmaktadır. Mevcut fabrikada da Devlet Demiryolları
nın hâlen kullandığı hatlardaki makasların üretiminin de devam etmesi düşünülmektedir. Böylece, 
mevcut fabrikanın istihdamı kaybolmadığı gibi, yeni bir çalışma alanı kurularak ilave istihdam sağ
lanacaktır. Ayrıca, sağlanacak teknoloji transferi ve yabancı sermaye girdisi de diğer önemli bir 
avantaj olarak görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de uzun yıllar demir yollarına yatırım yapılma
yışının ve mevcut hatların eskimiş olmasının... Çağdaş ülkelerin en vazgeçilmez ulaşım ve trans-
port imkânını sağlayan demir yolları, ülkemizde, gözden düşmüş, itibarı kaybolmuş, demode, top
lam insan ve yük taşımasında yüzde 5'lere nispeti düşmüş iken, Hükümetimizin Devlet Demiryol-
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lan marifetiyle ülkenin çağdaşlaşan yüzüne yeni bir veçhe kazandırma noktasında müthiş bir per
formans ortaya koyarak, uzun yıllar Devlet Demiryollarının bir türlü hamle yapamadığı alanlarda 
müthiş bir hamle ortaya koyarak, Ankara-İstanbul hattındaki hızlı tren çalışmalarının birinci ayağı 
olan Ankara ve Eskişehir hattı bitmiş, yakında açılışı inşallah gerçekleşecektir, Eskişehir-İstanbul 
hattı, yine devam edecektir. Ankara-Konya arasındaki demir yolu çalışması, yine, Boğaz'daki tüp 
geçit çalışmaları; bütün büyük şehirlerdeki, metropollerdeki, raylı sistemlerin Hükümetimiz tarafın
dan teşvik edilmesi... Türkiye'de 15 bin kilometre duble yol çalışmasını, bir taraftan, Hükümet ola
rak gerçekleştirirken, Devlet Demiryollarına hiçbir dönemde olmadığı kadar ehemmiyet veriyoruz, 
destek veriyoruz. Çankırı'da yapmayı düşündüğümüz çalışmalar da Hükümet olarak bu fasıldan ça
lışmalardır. 

Bu vesileyle Sayın Başkanı ve heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.38 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.53 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'inci Birleşimi'nin İkin

ci Oturumunu açıyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı. 

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

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

BAŞKAN - l'inci sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon ra
poru gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

2'nci sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
layacağız. 

3.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1235) (S. Sayısı: 1308) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
4'üncü sırada yer alan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çevre Anlaşmasının Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşme
lerine başlayacağız. 

4.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
5'inci sırada yer alan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşme
lerine başlayacağız. 
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5.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyon
ları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 6'ncı sırada yer alan, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

6.- Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/1299) (S. Sayısı: 1341) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon raporu 1341 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde ilk söz, Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Muzaffer 

Kurtulmuşoğlu'na aittir. 
Sayın Kurtulmuşoğlu, buyurun efendim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan 1341 sıra sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Anavatan Grubu 
olarak söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önümüze gelen tasarıyla "Futbol Müsabakalarında Müşte
rek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun"un adı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans 
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmekte; futbol ve diğer spor müsabakala
rı üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmekte; Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün hukuki statüsü 
"Teşkilat Başkanlığı" olarak yeniden yapılandırılmakta; ayrıca, Spor Loto Teşkilat Başkanlığınca 
gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Bu
rada, bu konunun İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılması, bence, çok doğru şey değildir. 

Ayrıca, tasarıyla, şans oyunları düzenleme yetkisinin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, kıs
men veya tamamen, özel hukuk tüzel kişilerine devredilebileceği öngörülmektedir. Bunda da bir çe
kince görüyorum. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli alanlarda şans oyunları tertip 
edilmekte, bu oyunlar sonucunda spor kulüplerine, çeşitli kurum ve kuruluşlara ve devlet hazinesi
ne hatırı sayılır bir gelir sağlanmaktadır. Aslında, şans oyunlarının devlet eliyle oynatılması ve kon
trol edilmesinin amacı, vatandaştaki eğilim ve talebin yasal yollardan karşılanarak vatandaşın suis-
timallerle karşı karşıya kalmamasını sağlamaktır. 

Yine, ayrıca, spor kulüpleri de bu şans oyunlarından pay almakta ve bu yolla kulüplerin mad
di sorunlarının giderilmesine katkı sağlamaktadır. Bu alanlarda, gerek teşkilat olarak gerekse işle
yiş olarak eksiklikler varsa, elbette giderilebilmesi için yasal düzenleme yapmak gerekir. Ancak, ya
saların, sadece kamu yararı düşünülerek gündeme getirilmesi gerekmektedir. Şimdi, tasarıya bakı
yoruz, Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün ismi "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" olarak değişti
rilmekte ve yeniden yapılandırılmaktadır. Bunun amacı ne olabilir? Herhalde, sporla ilgili şans 
oyunlarının düzenlenmesi ve denetlenmesinde kurumun daha etkin olmasıdır. Bu da doğrudur. An-

(x) 1341 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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cak, bu yeniden yapılanmanın ardından, hemen, kuruma, spor müsabakalanyla ilgili şans oyunları
nı düzenleme yetkisinin, kısmen veya tamamen, özel hukuk tüzel kişilerine devredilebileceği hük
mü getirilmektedir. Hâl böyle olunca, düzenlemenin amacının ne olduğu konusunda, kafalarda, bi
raz da soru işareti -gelebiliyor- oluşmaktadır. Düzenlenecek müşterek bahislerle spor kulüplerinin 
gelirlerini artıracaktır; yoksa, bahis düzenleme yetkileri devredilerek vatandaşın parası birilerinin 
cebine aktarılacaktır diye düşünülebilir. Eğer, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yeniden yapılandırılı
yor ve verimli, etkin bir kurum hâline getiriliyorsa şans oyunları tertip etme imtiyazının özel hukuk 
tüzel kişilerine devredilmesinin, bence, bir açıklanacak mantığı yoktur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, kamu alım-satımlannda devletin kontrolünün sağlanabilmesi için 4/1/2002 
tarih ve 4734 sayılı Kamu îhale Kanunu çıkarılmıştır, ama ne yazık ki, Hükümet, bu Kanun'dan, an
ladığım kadarıyla rahatsızdır sanki, rahatsızmış gibi geliyor bana. Çünkü, sık sık yapılan değişiklik
lerle Kamu İhale Kanunu'na istisnalar getirilmekte, bazı kurumlar ve bazı alım satım işlemleri Ka
mu İhale Kanunu'nun kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Nitekim, tasarının 9'uncu maddesinde de ben
zer bir hüküm görmekteyiz. Tasarının 9'uncu maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'ün-
cü maddesine (k) bendi eklenmiştir. Eklenen bende göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca gerçek
leştirilecek mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Bu da, ben
ce yanlıştır diye düşünüyorum. 

Tasarının 2'nci maddesinde ise, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının şans oyunları düzenlemede 
hizmet satın alma yoluna da başvurulabileceği öngörülmektedir. Durum böyle olunca, Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı şans oyunları düzenlemesiyle ilgili hizmet alımlarını ve imtiyaz verme işlerini 
hangi kıstaslara göre yapacaktır? Bu konuda gereken şeffaflık sağlanabilecek midir? Bu konu ile il
gili keyfî uygulamaların önüne geçilebilecek midir? Kanımca, bu tasarı böylece yasalaşırsa, şans 
oyunları birilerine sanki rant sağlama kapısı olabilecektir diye düşünülebilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şans oyunlarının illegal ortamlarda oynanmasını engel
lemek, bunun için futbol haricindeki spor müsabakalarında da yasal bahisler tertip etmek kabul edi
lebilir, ancak devletin görevi, vatandaştan gelen talebi yasal yollarla karşılamak olmalıdır. Aksine, 
bu şekilde şans oyunları gelir kapısı görülerek teşvik edilmemeli ve vatandaş şans oyunlarına yön-
lendirilmemelidir diye düşünüyorum. 

İnsanların şans oyunlarına her geçen yıl artan oranda rağbet göstermesi nedenlerine de değin
mek gerektiği kanısındayım. Bu husus da kanımca göz ardı edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insanlar neden şans oyunlarına yönelirler? Herhalde bir
kaç genel neden vardır. Bunlardan bir tanesi, parası fazladır, harcayacak yer bulamayabilir, kumar, 
bahis gibi oyunlara da para yatırabilir ve eğlenebilirler. İkinci nedeni ise, vatandaş sıkıntı içindedir, 
geçinebilmek için çaresi kalmamıştır, cebindeki kalan birkaç kuruşu şans oyunlarına yatırarak için
de bulunduğu darboğazdan kurtulmayı hedeflemektedir. Son yıllarda gerek yasal gerek yasal olma
yan şans oyunlarına büyük bir yönelim vardır. Şans oyunları hasılatının yıldan yıla artmasından bu 
anlaşılmaktadır. Bu artışa, sadece hazineye gelir elde edilir diye bakmak yanlış olmaktadır. Bunun 
altında yatan gerçek, vatandaşın ekonomik yönden hiç de iyi durumda olmadığını göstermektedir. 

Bu Hükümet, işbaşına geldiği tarihten itibaren vatandaşa ekonomik yönden sadece vaat pom
palamış durumdadır. Hükümet üyeleri ve Sayın Başbakan, her konuşmasında, makroekonomik gös
tergelerden rakamlarla örnekler vererek, ekonominin ne kadar iyi durumda olduğunu söylemekte
dirler, ama, vatandaşa baktığımız zaman, bu iyi durumda olan ekonominin piyasaya yansımadığını, 
bugüne kadar vatandaşın genel refahında bir artış olmadığını, aksine günden güne dar gelirli ve üc
retlinin alım gücünün düştüğünü görmekteyiz. 

Hükümete sorarsak, hazine ağzına kadar dolu, ekonomi tıkır tıkır işliyor. Vatandaşa dönüyo
ruz, cepler boş ve insanlar kıt kanaat idare etmeye çalışıyorlar. "Enflasyon tek haneli rakamlara düş
tü" deniliyor. Temel tüketim maddelerinde böyle bir düşüş olmadığı gibi, dar gelirli ve ücretlilerin 
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gelirlerinde artış olmadığı için alım güçleri yok olmuş, mal ve hizmetler satış yerlerinde bekliyor, 
vatandaş sadece seyrediyor. Böyle bir durgunlukta, elbette ki, fiyatlar yükselmeyecektir, ama, va
tandaşın ne pahasına olursa olsun tüketmek zorunda olduğu gıda, doğal gaz, elektrik vesaire gibi 
kalemlere baktığımızda, aslında fiyatların hiç de açıklanan enflasyon rakamları gibi olmadığını gör
mekteyiz. 

Hükümet insanımıza umut pompalamıştır, vaat pompalamışım Böylece bir dönem geçmiştir. 
Şimdi de seçimden sonra neler yapacağını anlatarak yine vaatlerle vatandaşı avutmaya çalışmakta
dır. Yani, ortada vatandaşın refahını artıracak somut bir gelişme olmadığı gibi, reel olarak da dar ge
lirli ve ücretlilerin gelirleri erimiş, standartları düşmüştür. İşte, bunun en büyük örneğini, dün çıkar
dığımız Finansman Yasası'nda, yani, İpotek Yasası'nda, asgari ücretlilerin ve dar gelirli vatandaşla
rımızın bu Yasa'dan faydalanamayacağını, buradan, Sayın Bakan söyledi; yani, ortada. Demek ki, 
dünkü çıkardığımız Yasa bile, Bakanın ağzından, dar gelirlilere bunun yaramayacağını söylüyorsa, 
bu demektir ki, dar gelirlinin durumunu, nihayet bazı Bakanlar Kurulundaki arkadaşlarım da bile
rek burada ifade etmişlerdir; kendilerine teşekkür edeyim doğruyu söylediği için. 

İşte, bu aranan yollardan birisi de şans oyunlarıdır. Vatandaş cebinde kalan birkaç kuruşu şans 
oyunlarına yatıracak, biraz da onun umuduyla kendisini avutacaktır. Gittikçe yaygınlaşan elektro
nik ortam nedeniyle yasa dışı yollarla İnternet ortamında oynanan şans oyunlarının önüne geçmek 
mümkün görünmemektedir. Getirilen müeyyideler de, kanımca bundan çok fazla etkili olmayacak
tır. İnsanımızın bu yollara yönelmemesi için onlarla rekabet edebilecek bahisleri tertip etmek doğ
ru bir yaklaşım olabilir, ancak insanımızın refah seviyesinin artırılması, yaşam standartlarının yük
seltilmesi gerekmektedir. Şans oyunları, umutsuzların umut kapısı olarak görülmekten çıkmalı, sa
dece bir hobi olarak kalmalıdır. Ancak, yukarıda da değindiğim gibi, bugün uygulanan hatalı eko
nomik politikalar nedeniyle şans oyunları, başka yolu kalmayan vatandaşımızın umut kapısı hâline 
gelmiştir. 

Sonuç olarak, bu yasa tasarısının bütününe bakıldığında amaç açıkça anlaşılmaktadır. Spor To
to Teşkilat Başkanlığına, şans oyunları tertip etme yetkisini özel hukuk tüzel kişilerine devretme 
yetkisi tanınmaktadır, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarını 
Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarmaktadır. Bu hükümlerin iyi niyetli ve kamu yararını göze
ten hükümler olduğunu söylemek ise oldukça zordur. Bu yasanın, tabii ki çıkmasında yarar vardır. 
Bu yasaya karşı değiliz, ama bu yasanın bazı maddelerinin yanlış olduğunu söylüyorum ve şık da 
değildir. 

Bu arada, konumuz spor olduğuna göre stadyumlardaki şiddetler bugünlerde yine gündeme 
alınmaya başlandı. Buradan soruyorum: Bugüne kadar kimlere ceza verildi? Bunlar hangi kulüpler? 
Ne yapıldı Sayın Bakan? Bunu burada açıklarsanız mutlu olacağım. Niye bunları söylüyorum? Ce
za veriliyorsa, küçük veya büyük kulüp demeden, herkese verilmelidir. Ceza verilip verilmediğini 
vatandaş göremediği için de "ben, bu hadiseyi yaptığımda, statlarda bu olayları çıkardığımda nasıl 
olsa bana da ceza vermezler" diye düşünebilir. Onun için, görsel basında, yazılı basında hangi stad
yumda, hangi statta olaylar olmuş ise, kimler ceza almış ise onun medyada görünmesi, meydana çı
karılması... Bu, sonunda gelecek. Yani, şiddet uygulamak isteyen insanları, biraz da olsun, o şid
detten alıkoyacak diye düşünüyorum Sayın Bakan. Bu sizin vazifeniz diye düşünüyorum. 

Şimdi, Türkiye'de hep yapanın yanına kâr kalıyor. Bugüne kadar hep böyle olduğu için, bun
dan böyle de böyle olacağını düşünecek vatandaşlar. Bunları caydırabilmenin yollarından birisi Sa
yın Bakan -bunu buradan, bu kürsüden yapmanızı istiyorum, açıklamanızı istiyorum- emniyet güç
lerinin daha ciddi şekilde, olaylar olmadan tedbir almasını istiyorum. Olay olduktan sonra statlar
da, maçlarda tedbir almak değil, olay olmadan evvel tedbir almakta yarar vardır diye düşünüyorum, 
önlem almakta yarar vardır diye düşünüyorum. Vatandaşları caydırabilmek için, spor müsabakala
rının diğer insanları huzursuz etmemesi için, eğer huzuru kaçıran insanları gündeme çıkarırsak, bir 
daha bir başkası böyle bir suça tevessül etmez diye düşünüyorum. 
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Bir de, cezalar da Sayın Bakan, imayla da olsa, tam yerini bulmamış olabilir, ama cezanın... 
Ceza, insanlar arasında ayrım kayrım gözetemez, kanun herkese eşittir. Kulüpler arasında, büyük 
kulüp küçük kulüp diye böyle bir gözetim olamaz. Kanunun herkese karşı eşit uygulanmasında ya
rar vardır diye düşünüyorum. Sayın Bakan, bunu da bir gündeminize alırsanız mutlu olacağım. 

Konu, buraya çıkıp kürsüde, iktidar bunu yapmadı, onu yapmadı değildir. Benim burada söy
lemek istediğim, hadise olmadan hadiseleri önlemektir. Bugünlerde, maçlarda, şehirler arasında bi
le bir rekabet vardır. Bir rekabetin karşılığında, artık her şey çığırından çıkmak üzeredir. Bunun için 
de önlemleri alacak, sporla ilgili Bakandır, valilerdir, emniyet müdürleridir. Bunlar da iktidara bağ
lıdır, iktidar bunları önlemek mecburiyetindedir, olay olduktan sonra, böyle oldu, öyle oldu demek 
değil. Bence, nasıl ki bizim tıpta ne vardır, mühim olan insanı hasta etmemek, hasta ettikten sonra 
önlem almak çok zordur. Onun için de, diyorum ki, bu statlardaki şiddet olaylarının önlenmesinde 
daha ciddi tedbirler alınmasında yarar vardır, daha dikkatli olmakta yarar vardır. Sayın Bakan, bun
ları inşallah göz önüne alırsınız. 

Hepinize bu kanun hayırlı olsun diyorum, ülkemize, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 
Hoşça kalınız. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek. 

Sayın Şimşek, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, sabah itibarıyla yapmış olduğumuz bir çalışmayla muhalefet ve iktidar 
yasayı beraber getirdik. Bugüne kadar, her zaman, bize, gruba, grup başkan vekili arkadaşlarımıza 
uzlaşmaz tavırlardan bahsediliyor, ama, görün ki, zaman içerisinde, iktidar-muhalefet yan yana, bir
likte, bir uzlaşmayı gerçekleştirebiliyorlar. 

Aslında, bu yasayla ilgili komisyon görüşmelerinde Sayın Bakana ve diğer arkadaşlarımıza ri
cada bulundum. Bu yasanın bir alt komisyona gitmesini ve bu yasanın alt komisyonda bir arama 
konferansı, taraflarla konuşularak gelmesinin daha sağlıklı olacağını ifade ettim. Maalesef, onlar da, 
Sayın Bakan da şu kaygıyı duydu: Çünkü, 1 Şubat itibarıyla Danıştay yürütmeyi durdurdu, 1 Mart 
itibarıyla da iddaa oyunlarının devamlılığının önünün kesilmesinden korktuğu için. Fakat, biz bu 
anlayışı, çok üzgünüm değerli arkadaşlar, bu yasayla olan uzlaşmanın ötesinde, bir AKP klasiği ola
rak sürekli gördük. Bu Yasa'nın ilk çıkmış olduğu 2004 yılında bunun yanlış olduğunu, yanlış ola
cağını hem biz hem -bazen, bağışlayın, bozuk saatler de yirmi dört saatte iki kez doğruyu gösterir-
Sayın Maliye Bakanı da bu konuyla ilgili "Yanlış bu uygulama." demişti, 7 Ekim 2003 tarihinde bu
nu da bildirmiş. 

Daha sonra, iddaa oyunu ihale edildi ve bu iddaa oyununun ihale edilmesine beş firma müra
caat etti, dosya aldı, iki tanesi girdi, bir tanesi eksiklerinden dolayı ihaleye katılamadı, İnteltek fir
ması ihaleyi kazandı. Fakat, o güne kadar, gerçekten, Spor Toto Genel Müdürlüğünün yapısı içeri
sinde ekonomik krizler vardı, fakat, kimsenin de tahmin etmediği bir şekilde, iddaa oyunu ciddi an
lamda Türkiye'de kabul gördü. Fakat, bu Yasa çıkarılırken, eğer -hani girmek istediğimiz Avrupa 
Birliği süreci var ya değerli arkadaşlarım- Avrupa'da bu iş nasıl yapılıyor diye bakılsaydı, bugünkü 
sıkıntılar veya ihaleyi alan yüklenici firma da bu sıkıntılara düşmezdi, çünkü ihaleyi alan firma 
2008 yılına kadar yap-devret-işleti, işletmesini, ama, 2011 yılına kadar da yüklenici olarak başba-
yilik sorumluluğunu ve işini almıştı, Danıştay bunu durdurdu. Aslında biz Avrupa'ya bakmış olsak, 
bu yapılanmanın nasıl Avrupa'da işlediğini çok rahatlıkla görürdük. Fakat, biraz önce söylediğim 
gibi, biz, maalesef -bir klasik olarak- bu işleri getiriyoruz, önce ateş ediyoruz sonra nişan alıyoruz, 
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ya Danıştaydan ya Anayasa Mahkemesinden ya Sayın Cumhurbaşkanından döndükten sonra bir kez 
daha görüşmek için buralara, Genel Kurula getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da bunun yapılma şekli üç boyut içerisinde oluyor, yani iddaanın 
oynatılma şekli. Bazı ülkelerde devlet denetiminde monopol bir yapı oluşturuluyor; bazılarında yi
ne devlet denetiminde bölgelere ayrılıyor; bazılarında ise liberazisyon sistemi içerisinde serbest bı
rakılıyor. Fakat, Türkiye'de, ilk ihalenin yapılma biçimindeki yanlışlık, devlet eliyle özel sektörde 
bir monopol, özel sektörde bir tekel oluşturmak noktasını ortaya çıkarıyor. Burada -her zaman siz
lerin de özelleştirmeyle ilgili söylediklerinize baktığımızda- büyük bir yanılgı ve büyük bir çelişki 
ortaya çıkıyor. Aslında, burada devlet eliyle monopol bir yapının oluşmasındansa, bunların bölge
lere ayrılması gerekir. Elektrik dağıtım şirketleri gibi, beş, altı, yedi bölgeye -ki İtalya'da uygulama 
bu şekilde- ayrılırsa hem ciddi anlamda gelir elde edilir hem de buradaki rekabet artırılmış olur. 

Bunun üç boyutu var değerli arkadaşlarım, iddaa oyununun: Birincisi, TV üzerinden oynat
mak; ikincisi, online sistem, İnternet üzerinden oynatmak; üçüncüsü, offline dedikleri bayiler üze
rinden oynatmak. Türkiye'de TV üzerinden oynatılma şu anda yürürlükte yok, böyle bir uygulama 
yok, ama İnternet üzerinden oynatılıyor. İnternet üzerinden de iki şirket oynatıyor bunu. İsimleri, 
biri Bilyoner, biri de Nesine. İki, GSM operatörüne bağlı şirketler bunu oynatıyor. Buradan elde edi
len kârların, hasılatın yüzde 91'ini Spor Toto Genel Müdürlüğü alıyor, yüzde 9'unu da şirketler alı
yor. Şimdi, bu iki şirketin üzerinde İnternet üzerinden oynanıyor; ama, bunun yanı sıra ciddi anlam
da Türkiye'de illegal olarak oynanan İnternet üzerinden bahis oyunları var. Yani, yabancı ülkelere 
Türkiye'den bir çocuk kredi kartıyla giriyor -on sekiz yaşından küçük olabilir- kredi kartıyla bunu 
oynuyor ve bir anda annenin babanın kredi kartları da dolmuş oluyor. Türkiye'deki oynanma biçi
mi -Bilyoner ve Nesine- banka hesabı üzerinden oynanıyor. 

Şimdi, bu gelen yasanın içerisindeki 5'inci madde çok önemli. Bu, BDDK bankalara yazı ya
zarak 99'la başlayan kod sisteminden bu kredi kartı üzerinden yabancı ülkelerdeki İnternet sitele
rinden oyun oynamayı yasaklıyor. Burada ifade etmek istediğim, iki tane şirket var, bu yasakla be
raber, İnternet üzerinden daha fazla şirkete iddaa oyunu oynatma hakkını vermeliyiz. Bu birinci ta
rafı. TV'ler üzerinden Avrupa'da oynatılıyor iddaa; bu hakkı da vermek gerekiyor. 

Asıl acı olan, yabancı değil, çok tanıdık bir yer olan Kıbrıs üzerinden Türkiye'de oynatılan bir 
offline sistemi var. Bu, Kıbrıs üzerinden oynatılan da şöyle oluyor: Kıbrıs'ta başbayiler... Sekiz şir
ket var Kıbrıs'ta -bununla ilgili Kıbrıs'tan gazeteci arkadaşlar da bilgi gönderdi- bu dört şirket İnter
net üzerinden oynatıyor, dört şirket de offline, yani, bayi üzerinden oynatıyor. Ben, Berhan olarak 
Kıbrıs'taki başbayiden bir bayilik alıyorum ve buraya 50 bin dolar veya 100 bin dolar teminat yatı
rıyorum. Diyarbakır'da, Denizli'de, Antalya'da, yani, Türkiye'nin birçok ilinde illegal olarak bu 
oyunlar oynanıyor ve bunun, illegal olarak offline bayi sisteminden oynanan rakamın 1 milyar do
lara yakın olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Yani, bayi sistemi içerisinde illegal yoldan 1 mil
yar dolarlık iddaa oyunu oynanıyor. Kıbrıs'taki şirkete 50 bin dolarlık teminat göndermişsem, bayi 
olarak 50 bin dolarlık oynatıyorum, 51 bininci dolara gelince kesiliyor. 

Bu nasıl oluyor? İsimlerini verip illerimize bir suçlama getirmeyelim, (A) ili, (B) ili, (C) ili. 
Vatandaş vitrinine iki tane, üç tane, beş tane telefon koyuyor. Arka tarafta kutular var. Yani, dışarı
dan baktığınız zaman içerideki esnaf arkadaşı telefon işi yapıyor diye görüyorsun; ama, içeriye gi
rildiğinde veya yakalandıklarında kutuların içi boş çıkıyor. Sadece iki üç tane telefona el koyuyor
sun, bir yaptırım da olmadığı için, elini kolunu sallaya sallaya yarın yine aynı işe devam ediyor. Bu 
5'inci maddenin önemi de, bu anlamda, banka üzerinden, kredi kartı üzerinden ve illegal olarak oy
nayana, oynatana ciddi anlamda hem para hem de hapis cezası getiriyor. 

Bu delikler kapandığında, değerli arkadaşlarım, yani Kıbrıs üzerinden oynanan illegal yönden 
offline sistemi kapanınca, İnternet üzerinden oynanan online sistem BDDK'nın el koymasıyla kapa
nınca, şu an Türkiye'de son 2006 yılında, Bilyoner ve Nesine'nin hasılatı 100 trilyon. Kredi kartı 
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üzerinden oynanmamasına rağmen 100 trilyon. Offline'ın hasılatı ise 2 katrilyon 23 veya 28 trilyon. 
Eğer, offline illegal, online illegal, bu yasayla beraber kapandığında, yapmış olduğumuz hesaba gö
re, 4,5 milyar dolara yakın bir pasta çıkıyor. Bu 4,5 milyara yakın rakam şunu getiriyor: 

1) Vergi kaçakçılığını önlüyor. 
2) Kara parayı önlüyor. 
Kredi kartıyla oynadığında kişi, hesabına girdisi, çıktısı yok; soruyorsun: "100 bin dolar nere

den geldi?" "Ben, (A) şirketinin üzerinden, İnternetten, online sistemden iddaa oynadım, para ora
dan geldi" diyor. Hem vergi kaçağını kapatacak hem kara paranın aklanma durumunu ortadan kal
dıracak. Bakın somut bir örnek vereyim: Hepimizin gözleri önünde cereyan etti, geçenlerde yazılı 
basında manşet oldu, "Kumar sanal, ölüm gerçek." Bu şirketin İngiltere menşeli bir şirket olduğu
nu biliyorum, ismini burada söylememe gerek yok. Bütün aile ve çocuk, önceleri oynuyor İnternet 
üzerinden kredi kartıyla. Üç-beş para kazanıyor, gelip annesine söylüyor. Annesi, babası da "ta
mam, olur" diyor. Oynamaya başlıyorlar ve derken, biraz daha para kazanılıyor. Ev satılıyor, evle
rini satıyorlar ve yine oyun oynamaya devam ediliyor. Günün birinde 2,5 trilyon, bu evladımız... 
Ailesine başsağlığı diliyorum, rahmetle, şükranla, yattığı yer ışık olsun, rahmet olsun, anıyorum da 
kardeşimizi. Ama, böyle bir şey yaşandı. Bu, bugüne kadar -Sayın Bakan alınmasın- 2004 yılında 
bu işler başlarken bunların tedbirlerinin de alınması gerektiğini söylüyoruz biz. 2004'ten bugüne ka
dar -İngiltere, Kıbrıs, Avusturya, şirketlerin isimlerini vermiyorum- çok büyük paralar ve vergi dı
şarı gitti, paramız dışarı gitti ve kara para aklandı. 

Şimdi, bu yasayla ilgili, gerçekten, özellikle 5'inci maddesi önemli bir uygulama. Birazdan, yu
karıda Sayın Bakan ve arkadaşlarımızla çalışma yaptık, 2'nci madde, 8'inci madde ve 9'uncu mad
deye ekler, önergeler getirdik. Daha dertop bir yapı içerisinde bu işin uygulanabilirliğini uzlaşma 
içerisinde yerine getirdik. Ama, yapılması gereken, bu yasanın uygulamaya başladığından sonra 
Türkiye'de monopol yapıyı yıkacak -biraz önce de ifade etmeye çalıştım- devletin -elektrik dağıtım 
şirketlerine yaptırdığımız gibi- bölgelere ayırıp, rekabeti artırarak, kişilere, şirketlere bunu vermek. 
Bunu vermenin de bir koşulu var. Şu anda bir yerli şirketimiz, bir de Yunanlı şirket bu işin ortağı. 
Yani, İnteltek şirketinin ortağı, iddaanın başbayiliğini yapıyorlar. Yunanlı şirket yüzde 45 ortak, 
Türk şirketi yüzde 55 ortak. 

Buradan tutanaklara geçmesi adına bunu da ifade ediyorum: RTÜK'teki şartnamede olduğu gi
bi, yabancı payının yüzde 25'e inmesi gerek. Çünkü, bu, düşünebildiğinizin üstünde bir hacim oluş
turuyor. Bakın, bu konuda Amerika yasakladı, yabancı şirketlerin oynamasını, Fransa'da yasaklan
dı, İtalya'da Finans Bakanlığı bunu yasakladı. Yani, Türk Telekom'u baba baba satmaya gerek yok
tu! Bu yapı doğru organize edilseydi, bu süreç içerisinde Türk Telekom'u sattığımızdan daha fazla 
hazineye gelir -irat edebilirdik- kaydedebilirdik. 

Ayrıca, bu yapılanmanın başka yansımaları da var. Bu yansımalar, sportif faaliyetlere, yani, fut
bol takımlarına katkı sunuyor. Birinci lig, ikinci lig (A) ve (B) kategorisi ve zaman içerisinde de 
üçüncü ligden takımlarımız iddaaya girdiğinde, yani oyun kuponuna girdiğinde... Birinci lig sürek
li var, ikinci lig (A) kategorisi sürekli (B) kategorisi sürekli; üçüncü ligden dönüşümlü olarak ku
pona yazıldığında paralar kazanıyorlar. Geçenlerde Grup Başkan Vekilimiz Sayın Ali Topuz Bey'i, 
Grubumuzu ziyarete gelen ikinci ve üçüncü lig kulüpleri başkanları ve Birlik Başkanı şunu söyle
di... İkinci ligden bir arkadaşımız "150 milyara yakın, ayda para alıyoruz." Üçüncü ligden bir arka
daş da -kulüp başkanı- "130'la 150 milyara yakın, yılda bir para alıyoruz." dedi. Bu, sportif faali
yetlere de katkı veriyor. 

Bunun yanı sıra, sosyal kurumlara, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Sanayiyi Destekleme Fonu
na. .. Bütün bunlar da bu toplananlardan pay alıyor. Ama bu nasıl oluyor? Biraz önce söylediğim 
gibi, hasılat yükseldikçe, futbol takımları da, sosyal kurumlar da bu hasılattan yüzde üzerinden da
ha fazla para alacaklar, ama, biz bununla yetinmiyoruz -Sayın Bakanım burada, kendisiyle de ko-
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nuştum- amatör takımlarımıza da... Çünkü, biraz önce ifade ettiğim gibi, bu hacim büyüyünce ama
tör takımlarımızın da bu konuda istifade edebileceği, bir yönetmelikle, bir açılım getirmekte fayda 
görüyorum, çünkü sporun temeli amatör ruhtur, amatör yapılanmadır. 

Bunu ifade ederken şuraya bağlamak istiyorum: Değerli arkadaşlarım, yasanın getirdiği ayrıca 
bir farklılık, bugüne kadar sadece futbol oyunlarından, futbol müsabakalarından iddaa oynanıyor
du, ama bu yasayla, futbolun ötesinde hentbol, voleybol, basketbol, motor sporları ve tenisten de id
daa oynanabilecek. Yani, amatör sporları, Sayın Bakanım, eğer iddaa oyununun içerisine alıyorsak, 
amatör spor kulüplerimize de bu hasılattan pay aktarmamız gerektiği kadar normal bir şey yoktur 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütünü içerisinde sıkıntıları olan, ama Danıştaym vermiş olduğu karar
dan dolayı -yani, başa dönüp söylemek istemiyorum, ama ifadede de mahzur yoktur- önce ateş edip, 
nişan alma klasiğinizden dolayı ortaya gelen bir problem var. Bu problem, 1 Mart itibarıyla iddaa 
oyunlarının durması söz konusu, çünkü yargının vermiş olduğu karar bu. İvedilikle bu yasayı yüce 
heyetinizin karşısına, Sayın Bakanımın da telaşıyla beraber getirmemizin nedeni, iddaa oyunlarının 
daha önce yapılmış "ben yaparım, olur" anlayışından kaynaklanan meseleden dolayı kulüplerimi
zin, sosyal kurumların mağdur olmaması. 

Ayrıca bir şeyin altını çizmek gerekiyor: Gerçekten, Türkiye'de iddaa diye bir marka yaratıldı. 
Spor toto çocukluğumuzda vardı, ama bugün iddaa diye bir marka var. Bu oyunların, iddaa oyunu
nun durması durumunda, iddaanın da, marka olarak da, sürek olarak da yara alacağı, hafifleyeceği, 
unutulacağı anlamında kaygıların da olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. 

Biz, bugün bu yasayla göstermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi, değerli arkadaşlar, eğer, bu
raya gelen yasalarımızı kendi istekleriniz doğrultusunda ikiye, üçe bölüp, temel yasa olarak getir
mezseniz, uzlaşma içerisinde olursa... Tabii ki, hepimiz burada milletin adına vekâlet yapıyoruz, 
AKP iktidar görevinde, biz ana muhalefet olarak buradayız, ama, hepsi, siyaset, netice alma sana
tıdır, siyasette burada çıkardığımız yasalar, mağduriyetleri ortadan kaldırma yasalarıdır, mağduriyet 
yaratma yasaları değildir. Bugün örnek bir çalışma olmuştur. Sayın Grup Başkan Vekili Haluk 
Koç'a, Sayın Akif Hamzaçebi'ye, Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Bakanım da erken saatlerde dün gece be
ni aradıktan sonra, Denizli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Bey'e... Erken saatlerde toplanıp bu ya
sayı huzurlarınıza getirmiş olduk. Umut ediyorum ki, Türk sporuna, sosyal kurumlara ve ben hiç 
oynamadım, oynamayı da tavsiye etmem, ama, iddaa oynayanlara da başarılar diliyorum. 

Saygı ve selamlarla yüce Meclisi selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
AK Parti Grubu adına, Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe. 
Buyurun Sayın Yüksektepe. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET YÜKSEKTEPE (Denizli) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama başlamadan önce, bu yasanın Meclise gelmesinde CHP Gru
bunun katkısını biraz önce CHP Grubu adına konuşan Sayın Şimşek de belirtti, teşekkür ediyorum. 
Gerçekten, özverili bir çalışmayla -yaklaşık iki gündür- bugünkü hâline getirdik. 

Değerli arkadaşlar, bugün itibarıyla bu kanun niye gündeme geldi? Niye buradayız? 
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, Spor Toto Kanunu ve müşterek bahis oyunları yaklaşık 1959 

yılında çıkan bir yasayla faaliyete geçmiş, o günden bugüne spor toto, şans oyunları ve buna ben
zer bahis oyunları bu şekilde devam etmekte. Ama, sizler de yakından takip etmektesiniz ki, artık, 
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dünya hızla gelişmekte, bilişim teknolojileri gelişmekte, dolayısıyla, bu çerçevede, 59 yılında çıkan 
Yasa'dan sonra yeni oyunlar, yeni oyun türleri, yeni bahis türleri ve müşterek oyunlar başlamış dün
yada ve dünyanın birçok ülkesinde gelişen bu bahis oyunları da ülkemizde, paralel olarak, devam 
etmekte ve bunlar gayriyasal bir şekilde gerek İnternet üzerinden gerekse diğer ortamlarda bayilik 
şeklinde vatandaşımızın sosyal yapısını, bireylerin sosyal yapısını, ekonomik yapısını ciddi şekilde 
etkileyen, olumsuz etkileyen bir neticeye doğru gitmekteydi. Aynı zamanda, dünyada ve Türkiye'de 
ciddi rakamlarla ifade edilen bu bahis oyunlarından devlet de ciddi anlamda gelir kaybına uğramak
taydı. Bundan dolayı, 17 Nisan 2004 tarihinde iddaa adında bir oyun türüyle Gençlik ve Spor Ge
nel Müdürlüğü yeni bir oyun başlattı. Tabii, Kanun'un 1959 yılında çıkmış olmasıyla birlikte, ek
siklerle birlikte, bu oyun başladı ve Türkiye'de, 2 bin civarında bayi ve 60 bin çalışanıyla birlikte, 
bugün, sosyal bir vakıa hâline geldi. 

Ama, Danıştaya yapılan bir müracaatla -önce idare mahkemesine, sonra da Danıştaya yapılan 
bir dava sonucunda- bu iddaanın ihale ediş biçimi, arkadaşlar, iptal edildi. Niye iptal edildi? Bura
da, iptalle ilgili bir suistimal mi var? Hayır. Bir usulsüzlük mü var, bir kayırma mı var? Elbette ha
yır. Ama, burada, ihalenin iptal edilme gerekçesine -ben hukukçu olmamamla birlikte- baktığımız
da, müşterek bahislerin tertibi ve bu hasılatın paylaşımıyla ilgili hükümlerin Kamu İhale Kurumu 
Kanunu kapsamında, içinde olmamasından dolayı kaynaklandığı... Mahkemenin ifadesi... 

Bunun üzerine, yeni yasada, bu yasamızda, görüşmekte olduğumuz bu yasada, bu düzenleme
yi de dikkate alan bir içerikle, ayrıca, yeni kapsama alanlarını, yeni sportif faaliyetleri de içine ala
cak bir şekilde, geniş kapsamlı ve bugünkü sıkıntıyı da ortadan kaldıracak, yani, 1 Mart itibarıyla 
verilen, Danıştayın verdiği süre itibarıyla, bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir düzenlemeyle, inşal
lah, bu kanun bugün çıkacak. 

Değerli arkadaşlar, iddaa oyunlarına baktığımızda, buradan elde edilen hasılattan birçok kamu 
kuruluşumuz başta olmak üzere, bir ekonomik girdi elde etmekte, aynı zamanda, spor kulüplerimiz, 
gerek birinci lig gerekse ikinci ve üçüncü lig takımlarımız da bundan faydalanmakta. Teşkilat hası
latından pay alan kurumlarımıza baktığımızda arkadaşlar, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kredi Yurtlar 
Kurumu, Tanıtma Fonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayii Destekleme Fonu gi
bi kurumlarımız, bu iddaa oyunlarından elde edilen hasılattan pay almakta. 

Arkadaşlar, bu noktada bir konu üzerinde durmak istiyorum. Özellikle Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bu birimden, bu şans oyunları, müşterek bahis oyunları dediği
miz bu birimden elde edilen hasılattan Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ayrılan payın artırılması
nı talep ediyorum. Niye? Yine, geçen günlerde, Şiddeti Araştırma Komisyonu olarak Sayın Genç
lik Spor Genel Müdürlüğümüzü dinlediğimizde, Türkiye'de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü olarak 
kaç gencimize, yıllık, hizmet verildiğini, kaç gencimizin sportif ve kültürel faaliyetlerle desteklen
diğini sorduğumuzda, yaklaşık 2 bin civarında gencimizin bu faaliyetlerden faydalandığını dile ge
tirdiler. Ama, biz biliyoruz ki, ülkemizde yaklaşık 18 milyon, 19 milyon, hatta 20 milyona yakın 
genç bir nüfus var. Bu bir avantajdır. Eğer gençlerimizin şiddetten uzak durmasını arzu ediyorsak, 
yavrularımızın canlarının yanmamasını arzu ediyorsak, annelerin, babaların yüreklerinin acımama
sını arzu ediyorsak, ben diyorum ki, bu hasılattan Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ayrılan payın 
daha da artırılması lazım ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz, imkânları artırılarak, 2 bin genci
mizin değil, yıllık 200 bin gencimizin sportif faaliyetlerle desteklenmesine, kültürel faaliyetlerle 
desteklenmesine önayak olmalı, katkı sağlamalı diye düşünüyorum. 

Arkadaşlar, yine, bir diğer gerçek, spor kulüplerimiz. Ben, aynı zamanda, birinci ligde oyna
yan Denizlisporun yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Özellikle Anadolu'da spor kulüplerimizin ne 
kadar sıkıntı içerisinde olduğunu, ne kadar zor şartlarda kulüplerin idare edildiğini yakından biliyo
rum. Hele hele ikinci lig (A) ve (B) kategorisi ve üçüncü ligde oynayan takımlanmız daha da zor 
şartlarda. Zaman zaman deplasmana gideceklerinde bir otobüs parasını denkleştiremediklerini biz 
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biliyoruz. Dolayısıyla, bu iddaa gelirlerinden elde edilen bu paylarla, birinci lig kulüplerimiz gelir
lerinin yaklaşık yüzde 20-25'ini buradan sağlamakta, ikinci ve üçüncü lig kulüplerimiz ise, gelirle
rinin, yıllık gelirlerinin yüzde 70-80'ini, yine, bu hasılattan sağlamaktadırlar. Bugün itibarıyla, ka
muoyu, dört gözle, halkın tabiriyle, bu yasanın çıkmasını ve 1 Marttan itibaren de, hiçbir sekteye 
uğramadan, bu oyunların, bahis oyunlarının devam etmesini ve bir yasal altyapıya, yasal düzenle
meye oturtulmasını beklemekteler. Umuyorum, bu çalışmayla bunu gerçekleştireceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bir diğer konu da İnternet üzerinden oynanan oyunlar. Az önce ifade ettim, 
gerçekten, bilişim sektörü, bilişim teknolojileri çok hızlı gelişmekte. Az önce Sayın Şimşek'in de 
söylediği gibi, birçok uluslararası bahis oyunu oynatan şirketler, firmalar, kuruluşlar, dünyanın de
ğişik yerlerinde insanlara bu oyunları oynatıyorlar. Buradan; bir, devlet ciddi anlamda gelir kaybı
na uğramakta; iki, bu oyunu oynama noktasındaki sınır ve heyecan frenlenemediği için birçok aile 
acı ve ıstırap içerisinde kalmaktadır. Bu, gerçekten üzücüdür. 

İşte, bu yasa ve Meclise gelen ve önümüzdeki günlerde çıkarmayı beklediğimiz -umuyorum kı
sa sürede çıkacaktır- bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenleme de bu sıkıntıyı büyük oranda, arkadaş
lar, ortadan kaldıracaktır. 

Tabii, yasal düzenlemeler yavaş ve ağır kalmakta, ama, bilişim suçları çok hızlı bir şekilde ge
lişmekte. Geçen gün, yine, bir gazete ve İnternet haberinde cep telefonundan gönderilen banka he
sap numaralarıyla kişilerin banka hesaplarının boşaltıldığını okudum. Bu kadar hızlı çalışmakta. 

Tabii, bu, sadece Türkiye'nin problemi değil. Bilişim suçları, bilişim suçlarıyla mücadele, top
lumun bilişimin zararlarından korunmasıyla ilgili sorumluluk tüm dünyanın gündeminde. Bu nok
tada en ileri noktada giden ülkeler, başta Amerika, İngiltere, Kanada, Güney Kore, Singapur gibi 
ülkeler de, bir taraftan bilişimin toplumun hayatını kolaylaştırma noktasında kolaylaştırıcı bir fak
tör olarak yaygınlaşmasına önayak olurken, bu düzenlemeleri yaparken, teşvik ederken, bir taraf
tan da zararlı etkilerinden korunması için gerekli tedbirleri almaktadır. Bu, sosyal devletin bir zo
runluluğudur. 

Yine, bir diğer husus: İddaa oyunlarının oynanmasıyla ilgili yaş sorunu. Yönetmelikte iddaa 
oyunlarının hangi şartlarda oynanacağı belli ve on sekiz yaşından küçük olan gençlerimizin, yavru
larımızın kesinlikle iddaa kuponu doldurmaları ve oynamaları yasaktır. Ancak, burada şunu itiraf 
etmek istiyorum: Bugün itibarıyla, maalesef, dershanelerimizde çocuklarımız, öğretmenlerinin der
si yerine, anlattığı derslerin yerine iddaa kuponları doldurmakta. Ben Sayın Genel Müdürlüğümüze 
bunu sorduğumda, "kesinlikle yasak..." Ha, buradan, demek ki denetim noktasında bir sıkıntımız 
var. Bunun ısrarla üzerine giderek, hangi bayi, hangi kuruluş on sekiz yaşın altındaki bir gencimi
ze, yavrumuza, çocuğumuza iddaa kuponu oynatıyorsa derhâl üzerine gidilmeli ve onun lisansı, 
onun yetkileri kapatılmalıdır, iptal edilmelidir diye düşünüyorum. Çünkü, gençlik bizim her şeyi
miz. Biz diyoruz ki, ahlaklı gençlik, erdemli gençlik, kendine güvenen gençlik; ama, bir taraftan da 
bu denetimi yapmıyoruz. 

Belki, bundan sonraki düzenlemede şu da olabilir diye düşünüyorum: Bildiğiniz gibi, Türki
ye'nin, İçişleri Bakanlığının üzerinde durduğu ve uzun yıllar uğraştığı MERNİS Projesi var ve bu
rada her bir vatandaşımızın TC. kimlik numarası var. Dolayısıyla, bu TC. kimlik numarasıyla bir
likte, eğer gerekli bilişim altyapısı oluşturularak, bu kuponu dolduran kişiler, insanlarımız kupon 
verirken üzerinde TC. kimlik numarası da olursa, otomatik olarak bilgisayar, o gencin, o bireyin on 
sekiz yaşının altında mı üstünde mi olduğunu tespit edecektir. Bu, bana göre, çok önemli bir öz de
netim olacaktır diye düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum ki, bundan sonraki süreçte Gençlik 
Spor Genel Müdürlüğü bu altyapıyı, bu çalışmayı gerçekleştirir bir an önce. Çünkü, bu, bilimsel bir 
çalışma, teknolojik bir çalışma, zaman alacak bir çalışma; bunu gerçekleştirir diye düşünüyorum. 
Ama, bugün itibarıyla birinci öncelikli sorunumuz, 1 Mart itibarıyla iddaa oyunlarının sekteye uğ
ramadan devam ettirilmesi ve bu kulüplerimiz başta olmak üzere, buradan ekonomik fayda sağla
yan, gelir elde eden, finansman sağlayan kurumlarımızın da zarar görmemesi. 
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Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu vesileyle, bu yasaya katkı sağlayan başta Sayın 
Bakanımıza ve CHP Grubundan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve ben de, bugüne kadar, hiç
bir şekilde, iddaa, spor toto, ganyan oynamadım ve hiçbir gencimizin de -bir eğitimci olarak- birey
lerimizin de iddaa oynamasını arzu etmiyorum, tavsiye etmiyorum ve umuyorum, bu yasa hayırlı 
olur diyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Koç... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz. 
Sayın Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili, şahsı adına. 
Buyurun Sayın Kandoğan. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla se

lamlıyorum. Görüşülmekte olan 1341 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz aldım. 
Yalnız, konuşmamın başlangıcında, biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına bu kür

süye gelen Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Yüksektepe'nin konuşmasıyla ilgili bir iki cümle 
söylemek istiyorum. Sayın Yüksektepe, sözlerinde, bu kanunla ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Par
tisiyle anlaştıklarını, Cumhuriyet Halk Partisine teşekkür ettiklerini iki kez bu kürsüden ifade etti
ler. Tabii, iktidar partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partilerle uyum içerisinde ça
lışmasından biz mutlu oluruz. Ancak, burada bir başka parti grubu daha var, Anavatan Partisi Gru
bu var. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Anavatan Partisi Grubu dışında, burada, Mecliste 
temsil edilen diğer partiler var. Eğer, siz, bir kanun tasarısını, tek başınıza, Cumhuriyet Halk Parti
siyle anlaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden 20 milletvekiliyle -buradan- geçireceğinizi zan
nediyorsanız yanılıyorsunuz. Bir kere, bunun altını çizeyim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Öyle yok, öyle kolay değil o. 20 tane milletvekili oturacak, "Cumhuriyet Halk Partisiyle anlaştık" 
diyeceksiniz, buradan bu kanun tasarısını geçireceksiniz. Bu, bu kadar ucuz değil. 

Onun için, bir kanun tasarısı, elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelinceye 
kadar, komisyonlarda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde diğer grubu olan partilerle anlaşmanızı 
-elbette- biz de gönülden arzu ederiz, ama, keşke bu anlaşmayı Komisyonda yapabilseydiniz, keş
ke bu anlaşmayı... Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Komisyondaki muhalefet şerhi bu
rada ve Komisyon görüşmelerindeki muhalefet şerhleri, hakikaten, son derece de yerinde. Ben de, 
burada, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ama, siz, yirmi günden 
beri bekleyeceksiniz, bununla ilgili hiçbir görüşme yapmayacaksınız, ne zaman ki tasarı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine geliyor... 

SONER AKSOY (Kütahya) - Ne biliyorsunuz görüşülmediğini? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Aksoy, dinler misin lütfen. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Belki görüşüyoruz, nereden biliyorsun? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Efendim, görüşülmedi. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Nereden biliyorsunuz görüşülmediğini? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız, ben ne söylüyorum... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Nereden biliyorsunuz? 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ama, siz, biraz önce, AK Parti Grubu Milletvekilini din

lemediniz. 
SONER AKSOY (Kütahya) - Ya, bırak sen! 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Dedi ki Sayın Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Milletvekili dedi ki, konuşan milletvekilleri: "Bugün, üç buçuk saat, Sayın Bakanla, oturduk, görüş
tük." Kendileri söylüyorlar. Yani, görüşme bugün olmuş, bugün yapılmış görüşme. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Belki yirmi gün önce yapıldı. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Peki, bakınız, yirmi gün önce bu Millî Eğitim Komisyo

nundan geçmiş. Yirmi günden beri niçin bir uzlaşma arayışı içerisine girmiyorsunuz da, Meclise bu
gün alelacele gelen bu kanun tasarısıyla ilgili bir uzlaşma arayışı içerisine giriyorsunuz? Bakın, yan
lışlık burada. Niçin? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Uzlaşmayı bozmaya çalışıyorsunuz. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sayın Aksoy, lütfen dinler misiniz. Siz, bir komisyon 

başkanısınız. Yani, en fazla bunları dinleme durumunda olacak olan insan sizsiniz. Bakınız, şimdi... 
SONER AKSOY (Kütahya) - Ama, uzlaşmayı bozma gayreti de kötü bir şeydir. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Şimdi bakınız... Bakınız... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Aksoy, lütfen... 
Sayın Kandoğan, Genel Kurula hitap ediniz. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Nasıl aceleyle bir anlaşma ortaya konulduğu, işte, deği

şiklik önergeleriyle karşımıza çıkıyor. Şu değişiklik önergesinin altına siz imza atar mısınız Sayın 
Aksoy? Şu metnin altına imza atar mısınız? 

SONER AKSOY (Kütahya) - Atarım ben arkadaş. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Atarsanız, bakın, işte onun için, görmediğiniz bir öner

genin altına "imza atarım" diyerek, bir komisyon başkanı olarak elinizi kolunuzu bağlıyorsunuz. 
Bakınız, önerge elimde. O kadar aceleyle hazırlanmış ki, önergede önce kanunun ismi yanlış 

yazılmış -bakın, burada- yanlış yazılan kanunun ismi -bakın, burada- çizilmiş, çizmişler, elleriyle 
çizmişler, ondan sonra da ilave etmişler, elleriyle kelimeler ilave edilmiş. Yani, böyle bir değişiklik 
önergesi, alelacele verildiğinin, yangından mal kaçırırcasına verildiğinin bir işareti, bir göstergesi. 
Benim itirazım buna. 

Yirmi günden beri siz, gelirdiniz... İlgili partilerle, komisyondaki arkadaşlarla oturun, görüşün, 
konuşun, tartışın, en doğrusu neyse o olsun. 

Biraz önce burada, komisyon sıralarında gördük, bürokratlarla, milletvekilleri ayakta... Öner
ge nasıl hazırlanacak, nasıl doğrusu, gördük burada. Ben, bu önergeleri daha beş dakika önce ala
bildim. Yok... Önergeler şimdi yetiştirilmeye çalışılıyor. 

Kabul... Elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisinde önerge verilir, verilmesi de gerekir, doğru
su da bu. Ama, böyle, ayaküzeri, karalanmış, çizilmiş, yanlış, ifade eksikleri, ifade, anlam düşük
lükleri olan bir önergeyle buraya gelinirse, benim itirazım buna. 

SONER AKSOY (Kütahya) - Sen önce içeriğini konuş. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, milletvekillerimiz çıktı, bu 

kanunu elbette savunuyor. Ama, savunurken de bir suçluluk duygusu içerisindeler: İşte, bu, iddaa 
ve bahis oyunu oynamamış, eğitimci olarak da hiç kimseye de tavsiye etmezlermiş, ocaklar, yuva
lar yıkılıyormuş, ama bu kanunu da buradan geçirelim. 

MEHMET YÜKSEKTEPE (Denizli) - Sen oynamaya devam et. 
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ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Ama, bu sağlıklı bir yaklaşım tarzı değil değerli millet
vekilleri, bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Eğer, siz, bir eğitimci olarak buna karşıysanız, hiç oy-
namadıysanız ve oynanmasını da tavsiye etmiyorsanız gelip burada AK Parti Grubu adına bu 
kanunu niye savunuyorsunuz? O zaman bir başkası çıksın savunsun, bir başkası çıksın savun
sun o zaman. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu kanunu eleştirebilirsiniz, doğru veya yanlış, ama neticesinde 
Türkiye'deki spor kulüplerinin bundan istifade etmesi söz konusu ve çok ciddi sıkıntılar içerisinde 
bulunan, ekonomik zorluklar içerisinde bulunan kulüplere bir miktar da katkı sağlayabilen bir ka
nun tasarısı. Elbette bu yönüyle bu kanun tasarısına hiçbirimizin itirazı olmaz ve spor kulüplerimi
zin de mutlaka desteklenmesi lazım, hatta Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsünün de ifade et
tiği gibi, amatör spor kulüplerini de içine alacak şekilde, bu paylaşımın adil bir şekilde yapılması 
gerektiği inancındayım ve bu kanunun 9'uncu maddesindeki -Kamu İhale Kanunu'na tabi olmama, 
bazı işlemleriyle ilgili olarak- hususun bir önergeyle değiştirilecek olmasından dolayı da mutlu ol
duğumu ifade etmek istiyorum ve kanundaki, tasarıdaki bir yanlışlıktı, o yanlışlıktan dönülmekte 
olduğunu görmekten de mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Tabii, konumuz spor olunca ve Sayın Bakanımız da burada olduğuna göre, özellikle, şu Futbol 
Federasyonu Başkanlığı işini de bir şekilde gündeme getirmekte fayda olduğu düşüncesindeyim. 

Şimdi, Sayın Bakanımız, ne hikmetse, herhalde Sayın Başbakanın da talimatlarıyla Futbol Fe
derasyonu Başkanlığı seçiminin ilk gününden beri içinde oldular ve hiç olmaması gerektiği hâlde 
maalesef bizzat başkanlık seçimine delege bazında müdahale edilerek seçimlerin neticesinin değiş
tirilmeye çalışıldığını üzülerek gördük. Bütün bunlara rağmen çok farklı bir netice çıktı. Ancak, 
hâlâ, seçimin üzerinden çok uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, Türkiye'de, Futbol Federasyo
nu Başkanlığını tartışıyoruz. Hâlâ, tartışmalı bir konu olarak gündemimizde duruyor ve bu durum, 
maalesef, futbol kamuoyunu ve futbolun içerisinde yer alan bütün kulüplerimizi ve bütün taraftar
larımız da, maalesef, ciddi manada bu işin, bu olayın içerisine çekmeye çalışılıyor. O nedenle, Sa
yın Bakanım, ne olur artık bu konuyla ilgili, ne yapılacaksa, ne olacaksa, bu işin bitmesi lazım. Ya 
siz kenara çekilin veyahut aylardan beri konuştuğunuz, gündeme getirdiğiniz meseleyle ilgili ola
rak ne yapacaksanız yapın ve bu işin sürüncemede kalması, Türk futboluna zarar veriyor, Türki
ye'nin dünyadaki itibarına zarar veriyor. FIFA nezdinde, Türkiye'yi, maalesef, haksız eleştirilerle 
karşı karşıya bırakan bir uygulama olarak karşımızda duruyor. 

O nedenle, bu meselenin de bir an önce çözülmesi gerektiği inancımı ifade ediyor, kanunun il
gili maddeleriyle ilgili olarak düşüncelerimi ve önerilerimi, söz alabilirsem o bölümde sizlere ak
tarmaya çalışacağımı ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sa

yın Başkan, izin verirseniz çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin. 
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sa

yın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ne zaman spor alanıyla ilgili bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelse, ne za

man sporla ilgili bir teklif gelse, hepinize şükran borçluyum ki, burada, tüm siyasi partilerimiz ve 
milletvekillerimiz, bu taşanlara ve tekliflere gerçekten sahip çıkıyorlar, destekliyorlar ve Türkiye'de 
sporun daha da gelişmesi konusunda yardımları oluyor. Bu bakımdan, tüm siyasi partilerimize ve 
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burada görüşlerini ifade eden milletvekili arkadaşlarımıza, destek veren arkadaşlarıma, spordan da 
sorumlu bir arkadaşınız olarak teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün de öyle oluyor. Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkındaki Kanun 
kırk sekiz yıl önce çıkmış. Kırk sekiz yıldır Spor Toto ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bün
yesi içerisindeki bir birim olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, futbol oyununa dayalı müşterek ba
hisler Türkiye'de oynatıyor. Tabii, buradan elde edilen gelirler önce spor kulüplerimizin ihtiyaç duy
duğu kaynakların bir bölümünü oluşturuyor ve tabii ki, buradan elde edilen kaynakların bir bölümü 
de, biraz önce ifade edildiği gibi, yine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'de 
hâlâ ihtiyacı hissedilen, açığı hissedilen spor tesislerinin yapımı için kullanılıyor. 

Bugün görüşmekte olduğumuz Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkındaki 
Kanun'da değişiklik de bir ihtiyaçtan doğdu. 2002 yılında, biz henüz iktidara gelmeden önce, mer
kezî sistemin kurdurulması ve işletilmesiyle ilgili bir ihale yapılarak, bugün hâlâ Türkiye'de oynan
makta olan iddaa oyununun temelleri atıldı, bizden önceki dönemde. Şu anda bu oyunu oynatmak
ta olan firma bu ihaleyi kazandı, merkezî sistemi kurdu ve işletme işini üstlendi. Daha sonra da, risk 
yönetim merkezi kurdurulması ve başbayilik verilmesiyle ilgili ihale yapıldı. Bu ihalede de, başka 
firmalar da girmiş olmasına rağmen, bu işi Türkiye'de yürütecek altyapıya sahip olmadıkları için ve 
bu altyapıya da Türkiye'de -o zaman da şimdi de- bir tek firma sahip olduğu için, ihale sonucu id
daa oyununu oynatma, yani risk yönetim merkezi kurma ve başbayilik verilmesi işini alma bu fir
manın üzerinde kaldı. Üç yıla yakın bir süredir de iddaa oyunu Türkiye'de oynanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, doğrusu, bu oyun başladığında -dolayısıyla, ben de, diğer arkadaşlarımız 
da- bu iddaa oyununun bu kadar prim yapabileceği, bu kadar büyük cirolara ulaşabileceği pek tah
min edilmemişti. Ama, şimdi gelmiş olduğumuz noktada, gerçekten biraz önce söz alan arkadaşla
rımın da ifade ettiği gibi, özellikle Şimşek'in rakamlarla ifade ettiği gibi, spor kulüplerimiz için cid
di bir kaynak oluştu ve biz, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü olarak, bu iddaa oyunundan ve diğer spor 
toto gelirlerinden gelen imkânlarla Türkiye'de yarım kalmış olan spor tesislerini tamamlama, yerel 
yönetimlerle iş birliği yaparak yeni spor tesisleri yapma gibi bir imkân elde ettik. Yani, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün bütçesi dışında böyle bir kaynağın gelmiş olması, Türkiye'de kırka ya
kın spor tesisinin bu imkânlarla tamamlanması gibi bir sonuca bizi götürdü. Ama -biraz önce arka
daşlarımız ifade etti, sözü fazla uzatmayacağım- Danıştayın ilgili dairesi bir yasal boşluk tespit ede
rek, bu oyunla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili ka
rar, 1 Şubat tarihinde ilgili kuruma tebliğ edildi ve 1 Mart tarihi itibarıyla da yürütmenin durdurul
masıyla ilgili uygulamayı başlatmak durumundayız. O nedenle, demin bahsettiğim Futbol Müsaba
kalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun'da bir değişiklik yapmak zarureti doğdu. Çün
kü, böyle bir değişiklik yapmazsak, başlatılmış olan bu oyunu devam ettirme imkânı bulamazsak, 
spor kulüplerimizin çok ciddi gelir ve kaynak kaybı olacak, demin ifade ettiğim Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün tesislerinin tamamlanmasıyla ilgili ciddi bir kaybı olacak. 

O bakımdan, böyle bir tasarıyı huzurunuza getirdik. Ancak, şunu hemen ifade edeyim ki, yar
gının kararı karşısında... Biraz sonra, sanıyorum geçici bir madde şeklinde bir önerge gelecek. Bu 
önergeyle, şu andaki süreci devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Ancak, bu, 1 Mart tarihi itibarıyla hemen 
yürürlüğe girebilecek, yani, 1 Mart tarihinde hiçbir şey yokmuş gibi, otomatik olarak iddaa oyunu
nun devamını sağlayabilecek bir düzenleme olarak da anlaşılmasın. Televizyonları başında bizleri 
izleyen spor kulüplerimizin değerli yöneticileri, bu konuyla ilgilenen herkes şunu bilsin ki üzerin
de hukukçu arkadaşlar olarak çokça çalıştık, yargı kararlarını inceledik, tabii ki Anayasa karşısın
da, yapacağımız değişikliklerin Anayasa'ya aykırı olmamasına özen göstererek bir değişiklik öne
risi hazırladık, biraz sonra huzurunuza gelecek. Belki... Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanına gidecek, 
Cumhurbaşkanımız onaylarsa Resmî Gazete'de yayımlanacak. Bu da bir süreci gerektirir. Bugün 
perşembe, bir hafta sonra iddaa oyunuyla ilgili süreç duracak. O zamana kadar Resmî Gazete'de ya
yımlanır mı, yayımlanmaz mı... Sayın Cumhurbaşkanımız on beş günlük süreyi belki kullanma ih-
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tiyacını duyacaktır, belki veto edecektir, onaylayacaktır, ama, yürürlüğe girmesi biraz gecikebilir. 
Yürürlüğe girdikten sonra da, önerge -biraz sonra okunduğunda, gerekçeleriyle birlikte öğreneceği
niz ve idrak edeceğiniz gibi- çok acil olarak yeni bir sözleşme yapılması imkânı getiriyor önerge. 
Çok kısa sürede -onun detaylarını da arkadaşlarımızla görüşerek- öneri olarak verdik. Yani, özetle, 
birkaç hafta iddaa oyununun oynanamama riski olduğunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Bu 
süreci çok kısa sürede atlatarak, spor kulüplerimiz için, kamu için ciddi kaynak oluşturan bu oyu
nun devamını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu huzurunuzda hemen ifade edeyim. Bu, işte, görüşülü
yor bugün, o hâlde hiçbir sorun kalmadı, önümüzdeki perşembe günü, 1 Marttan itibaren oyun ay
nen olduğu gibi devam edecek diye hemen düşünmeyelim, demin söylediğim bütün o kaygıları da 
düşünerek olaya yaklaşalım diye bu açıklamaları yapma ihtiyacı duydum. 

Söz alan arkadaşlarımız çok yararlı düşüncelerini burada ifade ettiler. Sayın Kurtulmuşoğlu, 
çok teşekkür ederim, o da düşüncelerini ifade etti, yararlandım. Berhan Şimşek arkadaşımızın, ger
çekten çok geniş, konunun özüne inerek bir değerlendirme yaptığı görüşlerinden, önerilerinden is
tifade ettiğimizi ifade etmek isterim. Özellikle "Bir monopol oluştu, bir tekel oluştu. Mutlaka bu 
kaldırılmalıdır." dedi, yürekten katılıyorum. Zaten bu yasada yapmakta olduğumuz değişiklikler de 
bu amaca yöneliktir. "İllegal oyunları oynatanlara gitti ülkenin kaynakları. Bunu mutlaka önlemeli
yiz." dediler. Nitekim, bu tasarının içerisinde bununla ilgili çok ciddi önlemler alıyoruz. Biraz son
ra maddelerine geçildiğinde, zaten o okunacak. Kaldı ki, zaten sizlere dağıtıldı, burada da mutlaka 
tetkik etmişsinizdir. Yine Sayın Şimşek'in, yabancı payının mutlaka belirli bir seviyede tutulması, 
örneğin yüzde 25'lerde tutulmasıyla ilgili önerisi var. Bunu da son derece saygıyla ve anlayışla kar
şılıyorum. Mutlaka, çalışmalarımız esnasında bu önerileri de göz önünde bulunduracağız. "Amatör 
takımlarımıza da mutlaka yardımcı olunmalı." dediler. Zaten bu yasa tasarısında, amatör spor ala
nıyla ilgili de müşterek bahis oynama imkânı zaten getiriliyor. Böylece, bunun doğal sonucu olarak, 
amatör spor kulüplerimiz de bu tür oyunlardan yararlanma ve ilave kaynak elde etme imkânına sa
hip olacaklar. 

Benim, tabii, söyleyeceğim şudur son olarak: Gerçekten, spor kulüplerimiz olmasa böyle oyun
ları oynatmamız, böyle oyunlar sebebiyle demin ifade ettiğim o yüksek meblağlı kaynakları yaka
lamamız mümkün değil. Spor kulüplerimizin de, bu oyunla ilgili şu anda yaşanan sıkıntıyı bir an 
önce aşma gibi beklentisi var ve buradan daha fazla kendilerine kaynak aktarılmasıyla ilgili de bek
lentisi var ve buradan daha fazla kendilerine kaynak aktarılmasıyla ilgili de beklentileri var. Bunu 
da anlayışla karşılıyoruz. Şu geçirmekte olduğumuz sıkıntılı süreci geride bıraktığımızda, deminden 
beri konuştuğumuz ve zaman darlığı sebebiyle ifade edemediğimiz birçok sorunu masaya yatırarak 
bunları geride bırakmanın da kararlılığı içerisindeyiz. 

Biraz önce, son olarak bizlere hitap eden Doğru Yol Partisi Denizli Milletvekili Ümmet Kan-
doğan arkadaşımız, Türkiye Futbol Federasyonuyla ilgili de bana bir soru yönelttiler. Kendisine de 
teşekkür ediyorum. Çünkü, bu tasarıyla ilgili aslında olumlu şeyler söylediler, "Bu, Türkiye'de özel
likle spor kulüpleri için mutlaka gerekli bir yasadır. Biz de buna bu açıdan yaklaşıyoruz." dediler. O 
nedenle kendisine de teşekkür ediyorum. Benim Türkiye'de Futbol Federasyonu seçimlerine doğru
dan müdahil olduğumu ve şu anda da bir sıkıntı yaşandığını ve bunun bir an önce aşılması konusun
da benim devrede olmamamı ifade eden cümleler kullandılar, yanlış anlamadımsa, Sayın Kandoğan. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Futbol Federasyonu mali ve idari özerkliğe sahiptir. 1992 yı
lında çıkmış olan Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa, Türkiye'de Futbol 
Federasyonunu özerk bir statüye kavuşturmuştur. Biz göreve geldiğimizde, sadece Futbol Federas
yonu Türkiye'de özerkti. Şu anda, elliden fazla, sanıyorum elli dört tane federasyon daha bizim dö
nemimizde özerkliğe kavuştu. 

Biz, Hükümet olarak ve Bakanlık olarak, spor alanının sivil bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bu 
sivil alanı spor kulüplerimizin, Dernekler Kanunu'na göre kurulmuş, kimi Ticaret Kanunu'na göre 
kurulmuş spor kulüplerimizin oluşturduğunu ve dolayısıyla bu alanın sivil bir alan olduğunu, özerk 
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bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim, bu düşüncemizi de yapmış olduğumuz 
yasal düzenlemelerle hayata geçirdik. Benim, başta Futbol Federasyonu olmak üzere, diğer federas
yonlar üzerinde spordan sorumlu Bakan olarak bir tek yetkim var, gözetim ve denetim yetkim. Ben, 
Futbol Federasyonuyla ilgili de, diğer federasyonlarla ilgili de, sadece yasanın, yasaların bana ver
miş olduğu gözetim ve denetim yetkimi kullanıyorum. Futbol Federasyonuyla ilgili de bu denetim 
yetkimi kullanırken, Başbakanlık Teftiş Kurulunun vermiş olduğu raporlar doğrultusunda kullan
mak durumundayım. 

Nitekim, Başbakanlık Teftiş Kurulu, şu anda Federasyon Başkanlığı görevini yürüten Sayın 
Ulusoy'un daha önceki Federasyon Başkanlığı dönemiyle ilgili "Olağanüstü genel kurula götürül
melidir" şeklinde bir rapor verdiği ve bu dönemiyle ilgili de bir başka soruşturma nedeniyle aynı 
doğrultuda rapor verdiği için, tabii ki spordan sorumlu Bakan olarak, gözetim ve denetim yetkimin 
bir sonucu olarak, Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü kongreye götürülmesiyle ilgili bir 
adım atmam gerekirdi, ancak, bu adımı atmadım. Yani, Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, ola
ğanüstü genel kurulu toplayın, spordan sorumlu Bakan olarak bunu istiyorum demedim. Bir şey 
söyledim: Burası özerk bir alandır, bu görevi bana yaptırmayın, yasal olarak bana yasalar bu hakkı 
vermiş, ama, spordan sorumlu Bakan olarak bu çağrıyı ben yapmayayım, genel kurul delegeleri siz 
yapın bunu veyahut da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bunu yapsın. Nitekim, daha önceki Bı
çakçı yönetimi de böyle bir karar almıştı ve dışarıda, UEFA'da, FIFA nezdinde, Türkiye'de siyaset 
kurumu, federasyona, özerk federasyona müdahale ediyor denilmesin düşüncesiyle bu yetkimi kul
lanmadım. Nitekim ne oldu? Sonra Futbol Federasyonu delegeleri imza toplayarak yeterli sayıda, 
Federasyona başvurdular. 

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Sayın Bakanım, konu bu değil. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Efendim, şimdi, soru sordu, ben de açıklama yapmak durumundayım. 
BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Hayır, konu bu değil ama. 
BAŞKAN - Sayın Şimşek, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, dolayısıyla -bitiriyorum- ben konunun tamamen dışındayım. Şu anda Futbol Federasyonu
nun delegeleri bir süreç başlatmışlardır. Bu süreç kendi mecrasında devam etmektedir. 

BERHAN ŞİMŞEK (İstanbul) - Bırakın o zaman aksın Sayın Bakanım. Burada bunu anlatma
ya gerek yok. 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Siz Genel Kurulu toplayın. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, Genel Kurula hitap edin. 
Sayın Şimşek, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Ben, bu konuda, Teftiş Kurulu raporunda -diyor ki- "takdir yetkisi spordan sorumlu Bakan olmak 
üzere" ifadesi geçtiği için, ben de takdir yetkimi demin söylediğim istikamette kullandım. 

HARUN AKIN (Zonguldak) - Sayın Bakanım, on beş kez söylediniz bunu, ama bir türlü top-
lamıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Akın, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 

bakımdan, şu anda Futbol Federasyonunun olağanüstü toplanmasıyla ilgili süreç başlamıştır. 9 Ocak 
tarihi itibarıyla başladığı Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından bildirilmiştir. Ben de, bunu, Futbol 
Federasyonumuza bildirdim. İki aylık süre içerisinde olağanüstü genel kurulun yapılması gerekir. 9 
Ocak ve sanıyorum, 9 Mart'ta da iki aylık süre dolmaktadır. Ben, inanıyorum ki, Futbol Federasyo-
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nu Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri, tabi oldukları yasaları, ana statüyü, yönetmelikleri uy
gulayarak, göz önünde bulundurarak gerekli adımları atacaklardır, Türkiye'yi, futbol arenasını sı
kıntıya sokmayacaklardır. Buna inanıyorum. O nedenle, şu anda hepimizin bu sürecin geleceğini, 
ne gibi sonuçlar vereceğini beklemenin dışında yapacağımız bir şey yok. 

Bunu, belki, kafalarınızda soru işareti vardır, Sayın Kandoğan'ın konuşmasından sonra var
dır diye açıklama ihtiyacını duydum. Konuyla da doğrudan ilgisi yoktu, özür dilerim, belki vak
tinizi aldım. 

Ben, bu tasarıyla ilgili destek veren tüm siyasi partilerimize, değerli milletvekili arkadaşlarımı
za yürekten teşekkür ediyorum. Bir alanla ilgili sorunu aşmaya çalışıyoruz, inşallah aşarız. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Şahsı adına, Samsun Milletvekili Haluk Koç. 
Sayın Koç, buyurun. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlı

yorum. 
Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun tasarısının tümüyle ilgili hem siyasi parti grup

ları adına arkadaşlarımız hem de şahsı adına Sayın Kandoğan görüşlerini açıkladılar, Sayın Bakan 
da kendi görüşlerini açıkladı. Ben, çok kısaca konuşacağım, on dakikayı da doldurmayacağım. Sa
dece, bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, siyasetin bir uzlaşma temeline dayanması gerektiğini, bu kürsüden, grup 
önerileri getirdiğimizde ya da grup önerilerinin aleyhinde söz aldığımda defaatle söyledim. 

Şimdi, bugün, takvim olarak da sıkışmış ve Türkiye'deki spor kulüplerinin çıkarları, sosyal ku
rumların çıkarlarını göz önüne aldığımızda, mutlaka belli bir miat içerisinde çıkarmamız gereken 
bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Bu tasarının komisyonlarda görüşülmesi, klasik bir iktidar gö
rüşünün sayısal çoğunluğa dayanarak kabul ettirilerek buraya taşınması yönünde olmuştur. Bu çer
çevede de, ayrışık, karşı oy yazısı, Cumhuriyet Halk Partisine mensup üyeler tarafından, elinizdeki 
yasa tasarısında yer almıştır. 

Şimdi, burada, Sayın Bakanın da katkılarıyla, görevli arkadaşlarımızın da katkılarıyla, biz, bu
radaki karşı oy yazısında dile getirdiğimiz bütün hususları bir kere daha masaya getirdik. Bunların 
düzeltilerek çıkması... Nedir bunlar? Bilhassa, Danıştayın, yüksek yargının iptal ettiği bir yönetme
liğin göz önüne alınması gereğinin altını çizdik ki, daha sonrasında Anayasa Mahkemesi süreci çık
masın, Anayasaya aykırılık olmasın şeklindeki uyarılarımızı dile getirdik ve bunlar, oluşturulan or
tak önergelerle düzeltilme yoluna gitti. Yapıcı yasa oluşturma sürecini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

İkincisi: Spor kulüplerinin, ki, bugün, Anadolu'da birçok ikinci ve üçüncü lig spor kulübü yok
lukla boğuşuyor, var olma mücadelesi veriyor. Yani, bunların gelirlerinin, bu oyunun inkıtaya uğra
masıyla eksilmesinin önüne geçtik, geçmeye çalışıyoruz. Yine, buradan pay alan sosyal kurumların 
çıkarlarının aksamaması için önlem alındı ve futbol müsabakalarını da spor müsabakalarına döndü
rüyoruz her şeyden önce. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Kandoğan'ın söylediği noktalara geleceğim. Burada, iyi ni
yetle hazırlanmış ve bizim karşı oy yazısının gerekleri çerçevesinde yapılan düzeltmelerdir. Sizin, 
hani, alelacele dediğiniz şey gerçekten alelacele olmuştur, çünkü, üç buçuk saatlik bir mesaiyle ol
muştur, o konuya katılıyorum. Burada, sadece, 8'inci maddeye ek getiren bir husus, önerge, göre
ceksiniz. 8'inci maddeye ekleyerek kanun tekniğine uygun bir manzara, uygun bir yapı oluşturma
dığı ifade edilmiş ve bir geçici madde düzenlemesi şeklinde ele alınmasının daha uygun olduğu be-
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lirtilmiştir ve onun için oradaki çizgiler çizilerek geçici l'inci madde teşkili şeklinde yazılmıştır. Ya
ni, orada belirttiğiniz alelacele tashih noktası budur, onu açıklamak istedim. 

Bir de Sayın Bakana şu hatırlatmada bulunmak istiyorum: Konumuz Futbol Federasyonu Ge
nel Kurulu seçimleri değil. Yani, o konuya girecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin ve 
bizlerin çok söyleyeceği sözler var. Konu, burada, yasa tasarısının başında da ifade edildiği gibi, 
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkındaki Kanun Tasarısı. Eğer, Futbol Fede
rasyonu Genel Kuruluna dönük tasarruflar, o süreç, yaşadıklarımız ve bundan sonra yaşamak duru
munda kalacaklanmız konu olacak olursa, bu kanun tasarısı buradan bugün çıkmaz; Cumhuriyet 
Halk Partisinin de söyleyeceği çok söz var, diğer arkadaşlarımızın da söyleyeceği çok söz var. Onun 
için, konuyu mecrasında tutalım ve bu oluşturulan uzlaşma çerçevesinde hem yasalarımıza uygun, 
yüksek yargının iptal ettiği hususlara uygun bir yasama görevi yerine getirelim hem de sosyal bo
yutta, kamu düzeni bakımından çıkarı olan toplum kesimlerinin de beklentilerini yerine getirmiş 
olalım. 

Ben bu konuda açıklık getirmek için söz aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şahsım 
ve Cumhuriyet Halk Partisi adına da saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.22 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.34 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Bir-
leşimi'nin Üçüncü Oturumu'nu açıyorum. 

1341 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde, 
l'inci maddeyi okutuyorum: 

FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Terti

bi Hakkında Kanunun adı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzen
lenmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiş ve aynı Kanunun 1 inci maddesi ise aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"MADDE 1 - Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile 
şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aittir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Hüseyin Güler. 
Sayın Güler, buyurun efendim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
Değerli milletvekili arkadaşlar, kanun metni üzerinde Anavatan Grubu adına söz almış bulunu

yorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Evet, aslında, bu kanunun temel amacını Sayın Bakan da kısmen de itiraf etti. Tüm Türkiye'de

ki spor kaynaklarının, maalesef, en büyük gelir kaynağı tabii ki bahis oyunlarında oynanan oyun
lardan dolayı elde edildiği için, bugün, spor müsabakalarında, devamında dahi sıkıntıların olduğu
nu ifade etti. Sayın Bakanın, tabii ki, bu itirafını anlamakta zorlanmıyoruz. Biz Anavatan olarak hep 
şunu söyledik: Türk sporunun ihtiyaçlarını en az yirmi yıl, bir günlük değil, bir yıllık değil, en az 
yirmi yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde kanun metni olgunlaşsın dedik, ama sizin mantığınız hep 
"göç yolunda düzelir" mantığı içerisinde. Tek başınıza iktidar olmanıza karşın, maalesef, hâlâ sınıf
ta kalmaya devam ediyorsunuz. 

Bakın, 9 maddelik çıkıp sonra 11 maddeye çıkartılan kanun teklifi üzerinde kaç tane önergeniz 
var? Bu kadar hazırlıksız, bu kadar acelenin ne anlamı var? Çünkü, hepimiz iyi biliyoruz ki "iddaa" 
kavramı aynı zamanda, daha doğrusu Türkiye'deki "imtiyaz" dediğimiz bir süreç içerisindeki bir de
vir olayı. Ha, kamu ihalesinden uzaklaştırılarak yapılması, tabii ki Bakanlığın algılaması hizmet 
alım satım şeklinde olmasından dolayı, tabii, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun göz ardı edilme
sinin duvara toslamasından öteye gitmesi değil. 

Biz de diyoruz ki, bunları, eğer hukukun üstünlüğüne inanmış olsaydınız, bu kanunları böyle 
algılar ve yargıdan da dönmezdiniz. İstediğiniz gibi, Anayasa da dâhil olmak üzere, değiştirecek ço
ğunluğa sahipken, bunları hep göz ardı ettiniz. "Biz, tek başımıza iktidarız ve gereğini yaparız." 
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Aslında, işin kötü yanı... Bu kanun, biz Anavatan olarak, aksayan yönlerinin düzeltilmesi ko
şuluyla, iddia ediyoruz ki, Türkiye sporuna, Türk futboluna da başta olmak üzere büyük katkıda bu
lunacak. Bazı şeyleri göz ardı ediyorsunuz. Bahis mi, kumar mı, spor mu? Yani, böyle üçlem içeri
sinde büyük çelişki. Spor diyorsunuz; spor, her geçen gün sahalarda toplumsal şiddet dediğimiz cin
net safhasına geldi. 

Sayın Bakan inşallah bu konuda da bizi aydınlatır. Türk futbolunda veya diğer müsabakalarda 
toplumsal cinnetin her unsurundan biri olarak artık spor sahalarında dahi bu şiddetle karşı karşıya-
yız. Sporu bırakın, siyasallaştırdılar. İşte Malatya'da olan olaylar, Malatya-Elâzığ maçı veya diğer 
müsabakalarda... Artık, sanki, toplumun deşarj mekanizması olmuş. Spor, sevgi, ahlak ve başarı is
ter. Ama, buna karşın, Türk toplumu o kadar gergin ki, her alanda şiddetini bir şekilde çıkaracak un
sur. .. Çünkü, spor sahalarında göstermiş olduğu şiddetin karşılığı yok, cezai müeyyidesi, hakaretin 
karşılığı yok. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hüseyin, Malatyalı sever... 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Evet, sporu Malatyalı sever. Asla, buradan, ne Elazığlı hem

şehrilerimize ne Malatyalı hemşehrilerimize bir laf söyleme gibi derdimiz yok, ama, toplumun gel
diği safhayı sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. 

İkinci unsur, bahis. Her geçen gün bahis, bu toplumun kaderi hâline geldi. Bir gün oynadığı id-
daa, at yarışı veya farklı millî piyangoyla kaderinin değişeceğine inanıyor milyonlarca insan. Sayın 
Bakan çok iyi bilir, iddaa için kaç bin insanın başvurusu olduğunu. Ben iyi biliyorum ki, Mersin 
için 3 bine yakın bir başvuru var. Herkes, hazır, sıcak paradan, emek sarf etmeden, üretmeden ka
derinin değişeceğine inanıyor ve milyonlarca insan bu sürece alıştırıldı. Her geçen gün de yoksul
luğunu, açlığını ve sefaletini bu kumar veya bahisler diyeceğimiz süreçlerle ilgili. 

O zaman ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, her şey resmîleşsin, o zaman Türki
ye'de gazinoları da resmîleştirin, yakında da herhalde onu çıkartacaksınız. (Anavatan Partisi sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, Türkiye'den de hızla gayriresmî kumarhaneler veya dernek 
statüsünde her gün oynanan bir sürü oyunlar var. Peki o zaman bu zemini de düzeltin. Türkiye'den 
binlerce insan yurt dışına gidiyor, başta da Kıbrıs olmak üzere, ama, biliyoruz ki, bu toplumsal, sos
yal patlamaya dönüşmüş ve insanların yaşadığı açlığın ve sefaletin karşılığı umutlar olmasın. Tabii, 
fakirin ekmeği umuttur, ye babam ye! Ama, biliyoruz ki, spor kamuoyunun, özellikle profesyonel 
kulüplerin en büyük gelir kaynağı bu tür bahis oyunlarından kaynaklanmakta. Keşke kendi dina
mikleriyle seyircinin katılımı, özellikle de kulüplerin diğer gelirleriyle beraber elde edilmiş olsa, bu 
tür sorunlar yaşanmayacak. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi de amatör kulüplerin bu ge
lir kaynağından yoksun olması. 

Biz sporu niçin yapıyoruz, yani, sadece yirmi tane profesyonel kulübün kendini, sadece spor
tif faaliyetlerde bulunması için mi; yoksa, milyonlarımıza spor zemini yaratabilmek için mi? Hepi
miz biliyoruz ki, birçok kırsal alanlarda gelişigüzel yapılan spor sahaları dâhil olmak üzere, maale
sef, bazı yerlerde ahır olarak kullanıldığını duyuyoruz, üzülüyoruz. Ne olur bu ülke bu kadar lüks 
değil, belirli bir maddi gücü var, o da planlı ve Türkiye'nin ihtiyacı göz önünde bulundurularak spor 
alanlarında da yatırımlar olsun. 

Burada özellikle çizdiğimiz nokta, Türk sporu kardeşliğe, sevgiye, barışa ve sağlığa hizmet et
sin diyoruz, ama, görünen o ki, yapılan bunca olayların arkasında, her işin arkasında olduğu gibi, 
sürekli futbol maçlarında çeşitli şike iddiaları. Bu, Türk toplumuna ve Türk sporuna yakışan bir 
davranış değil, ama, bu özellikle profesyonel liglerde yaşanan bu şike iddiaları konusunda Sayın 
Bakan bizi aydınlatsın. Bu konudaki şu ana kadar yapılan çalışmalar ve iddia edilen konularla ilgi
li ne gibi somut adımlar, yasal mücadele edilmiş, bizi aydınlatsın. Ama, görüyoruz ki, sadece şaibe
ler iddialarda kalıyor ve Türkiye bu konuda da sürekli iddialara mahkûm. FIFA karşısında ciddi an
lamda sıkıntımız var, halterde çok ciddi sıkıntılar yaşadık dopingle ilgili ve sporu biz, daha çok ge-
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çim yolu olarak algılıyoruz. Türkiye'de bir sektör olarak yaratıldı ve ciddi bir iddia konusu ve bu 
konuda da sektörden geçimini sağlayacak mafyalaşma süreci yaşandı. Bu konuda yasal zeminler ek
sik. Hiçbir konuda ciddi yasal mücadele yapılmadığını görüyoruz ve yetersizliğini görüyoruz. Bu 
yüzden biz de diyoruz ki, gerek şiddet, gerekse bahis oyunlarının, evet genişletildiğini de görüyo
ruz. Diğer müsabakaların, hentbol veya basketbol, aklınıza ne gelirse ve buna benzer, demişsiniz ki, 
bu, alabildiğine geniş bir derya. Ama baktığımızda, bahis oyunlarının teşvikini de görüyoruz bu ara
da. Biz diyoruz ki, evet, bahis bir iddia konusunda kalmak koşuluyla, küçük, insanların heyecanına 
ortak olabilecek küçük bir boyutta olmasına evet, ama dozu o kadar abartıldığı kadar, öyle yuvalar 
yıkıldığını biliyoruz ki, özellikle at yarışlarında. At mı kazanır, baht mı kazanır? Bu, kamuoyunun 
bilinçaltında, tüm geleceğini atların sırtına dahi verilmiş bir kader olarak algılayan bir toplum süre
cini yaşıyoruz. Bu da açlık ve sefaletin göstergesi. İnsanlar tabii ki işsizliğin, insanlar her geçen gün 
asgari ücretin çok komik olduğu ülkede, insanlar arayışa maalesef bahisler konusunda gitmekte. 
Kendi hayatının, kendi geleceğinin, kendi hayallerinin hep bahisler üzerinde değişeceğine inanıyor. 
Toplumu bu hâle getirdiniz. Bu konuda sportif alanda biz Anavatan olarak hep şunu söyledik: Evet, 
her şey legal ve gelişen bilişim çağında da teknolojinin yarattığı imkânlar doğrultusunda her şeyin 
legal olmasına inanıyoruz. Kontrol edilebilir ve yuvaların da yıkılmadan, sosyal patlamaya ze
min yaratmadan bu tür bahis konularının yasal zeminlerde oynanmasından yanayız, ama, her şe
yin bir dozu var. Bu, eğer, bahis, kumar zihniyetine dönüştürüldüğü anda, orada dur demesini 
bilmek lazım. 

Her şeyden önce, dünyada büyük firmalar var. Bu tür, iddaa'ya benzer spor müsabakalarını or
ganize edip, karşılığında da belirli bahisler veren çeşitli firmalar var, ama, Sayın Bakan biraz da iti
raf etti "Bir tane iddaa markası var. Onun için diğerleri yetersiz." dedi. Peki, biraz önce bilgi aldık, 
en az üç tane uluslararası, iddaa mekanizmasını yaratabilecek kadar büyük şirketler var. Peki, gelin 
bunu açın. İhale Kanunu'na uydurun ve kanun zemini içerisinde imtiyaz satacaksınız, imtiyaz 
devredeceksiniz. Bu kadar rantı, potansiyeli büyük olan bir pazarda ucuza gitmek kötü bir alış
kanlık ve tabii, bunun altında başka şeyler aramıyoruz, ama, olan Türkiye'ye olmakta ve Türkiye 
kaybetmekte. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Güler, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Kısaca, bu kanunun alelacele de olsa, eksikleri de olsa, önergelerle tamamlanmak üzere de ol

sa, yine de altına imza atıyoruz, Anavatan olarak destekliyoruz, çünkü, Türk sporunun aksamasını 
ve gelir kaynağından yoksun olmasını istemiyoruz. 

Biz "göç, yolunda düzelir" mantığından çok, yarınlarımızı yapılandırırken akla, bilime, sevgi
ye ve kardeşliğe hizmet etmesini bekliyoruz bu kanunun, Türk sporuna katkıda bulunmasını bekli
yoruz ve burada özellikle amatör kulüplere destek oranlarının artırılmasını -çünkü, gördüğümüz ka
darıyla yok- ve kamu yararının, kamu çıkarının, millî menfaatlerimizi göz ardı etmeden, bu kanun
da gerekli tedbirler alınarak bir an önce yasalaşması... Ha, Sayın Bakana sormak lazım tabii, Sayın 
Cumhurbaşkanı on beş günlük bekletme süresini tamamlarsa ne olacak veya veto ederse? En az iki 
ay kayıp, en az. 

Bu ülke bunları hak etmiyor, bu ülke günübirlik yaşamayı hak etmiyor. Bu yüzden, bu kanu
nun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde bir adet önerge vardır. 
Önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Futbol Müsabakalannda Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "...Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğüne aittir." ibaresinden sonra gelmek üzere "10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkında Kanun, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu kuruluşlara verilen müşterek ba
his ile şans oyunları oynatma hak ve yetkileri saklıdır." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ergün Dağcıoğlu Mustafa Özyürek Hanefi Mahçiçek 
Tokat Mersin Kahramanmaraş 
Ali Kemal Deveciler Mehmet Yüksektepe 

Balıkesir Denizli 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HACI BİNER 

(Van) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Biz 

de takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ülkemizde, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etme yetkisi çeşitli kanunlarla üç 

ayrı kurum ve kuruluşa verilmiş bulunmaktadır. Bunlar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Milli Piyan
go İdaresi Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'dür. 

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı at yarışları yapma ve bu 
yarışlar üzerine memleketin neresinde olursa olsun müşterek bahisler tertip etme hak ve salahiyetini 
Türkiye Jokey Kulübüne, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ise futbol müsabakalannda müşterek 
bahisler tertibi ve yürütülmesi hak ve yetkisini Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'ne devretmişlerdir. 

Bu güne kadar da kamuoyu nezdinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce tertip edilen 
oyunlar "şans oyunu", Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenle
nen oyunlar ise "müşterek bahis" olarak benimsenip kabul görmüştür. 

Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde, kurumlar arasında ve kamuoyunda hangi oyunların 
hangi kurumlar tarafından düzenleneceği hususunda kavram ve yetki karmaşası yaşanabilecektir. 

Üç kamu kurumu arasındaki bu ihtilafın kamuoyuna yansıması oyunlara olan ilginin ve güve
nin, dolayısıyla da hâsılat ve gelirlerin azalmasına yol açabilecektir. 

Açıklanan nedenlerle maddeye eklenen bu hükümle kurumların yetki sınırları belirlenmiş ol
maktadır. 

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

Kabul edilen önerge istikametinde l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2- 7258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"MADDE 2- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü futbol ve diğer spor müsabakalarına dayalı 

olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini, kendisi-
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ne bağlı, özel hukuk hükümlerine göre sevk ve idare edilen ve özel bütçeli Spor Toto Teşkilat Baş
kanlığı eliyle kullanır ve yürütür. Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gi
bi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir. Ayrıca, hizmet satın alma yoluna 
da başvurabilir. 

Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdü
rü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 

Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimleri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve Reklam Şu
be Müdürlüğü, Bayilik Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdür
lüğünden; danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği ve Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirler ile müşavir
lerden; yardımcı hizmet birimleri ise İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü, Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile 
Matbaa Şube Müdürlüğünden meydana gelir. 

"Teşkilat Başkanlığının ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları, bu Kanunun uygulanma usul ve esasları ile sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile 
şans oyunlarına iştirak edeceklerin ehliyet şartları ve iştirak oranları yönetmeliklerle belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Hatay Milletvekilli Züheyir Amber. 
Buyurun Sayın Amber. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 1341 sıra sayılı, Futbol Müsabakalarında Müşterek 
Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı'nın 2'nci 
maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılarımı su
narım. 

İddaa bahis oyununa dair güncel bilgileri kısaca, bu vesileyle, buradan sizlere aktarmak istiyorum. 
Dünyada çok yaygın olarak, ülkemizde de üç yıldır milyonların hayallerini süsleyen bahis oyu

nu, yıllık 4,5 milyar dolarlık ekonomik bir pasta. Hâlen, bayi yoluyla 1,5; İnternet yoluyla 2, Kıb
rıs üzerinden de 1 milyar dolarlık iddaa oynanmaktadır. Bu bahis oyunundan elde edilen gelirin yüz
de 50'si oynayanlara dağıtılmaktadır. Bu arada, spor kulüplerinden Savunma Sanayiine, Çocuk Esir
geme Kurumundan Kredi Yurtlar Kurumuna kadar, bütün bunlara pay ayrılmaktaydı. Bu arada, ye
ri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim -benim kendi branşımla ilgili olduğu için bunu ifade et
mek istiyorum- verem savaş derneklerinin belediyelerden aldığı pay, geçtiğimiz günlerde çıkarılan 
bir yasayla -at yarışları da buna dâhil- kesilmiş durumdadır. Verem ile savaşta büyük bir özveriyle 
geçmişten bu yana çalışan bu derneklerimize, gelir olarak buradan da pay verebilirsek, sanırım, şu 
anda Türkiye'de hortlayan ve ileride gerçekten çok büyük sorun yaratacak olan veremle savaş ko
nusunda büyük bir katkı sağlamış olacağız. Sayın Bakanıma buradan bunu ifade etmek istiyorum 
ve bunun da ilave edilmesini özellikle istirham ediyorum. 

İddaa bahis oyunu, oynayanlar kadar spor kulüplerimizi de çok yakından ilgilendirmektedir. 
Zira, iddaa gelirinden birinci, ikinci ve üçüncü ligdeki kulüplerimize de şu ana kadar ciddi yardım 
verilmiş durumdadır. Bu kaynak, pek çok, üçüncü, hatta ikinci lig takımının faaliyetlerini bugüne 
kadar sürdürebilmelerine imkân sağlamıştır. Önümüze getirilen kanun tasarısı, Danıştayın iddaa 
ihalesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararını müteakip alelacele hazırlanmış bir çalışmadır. Bu 
açıklamam Komisyonda da dile getirilmiş, ancak, tasarı bugün bu haliyle önümüze gelmiştir. 

Danıştayın kararına kısaca bir göz atacak olursak, bilindiği gibi, GTECH Avrasya Teknik Hiz
metler ve Müşavirlik AŞ, sabit ihtimalli bahis oyunlarının risk yönetim merkezi kurdurulması ve iş
letmeciliği başbayiliği verilmesine ilişkin ihale şartnamesinin, ihale ilanının, ihalenin bir başka şir
kete verilmesi, onaylanması ve sonucun ilanına ilişkin işlemler ile bu ihaleye karşı davacı şirket ta
rafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulunca incelenmeksizin ret iş-
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leminin iptali istemiyle dava açmıştı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kamu İhale Kurulunun incelen
meksizin ret işlemini iptal ederken, ihale sürecine ilişkin işlemler yönünden ise incelenmeksizin ret 
kararı vermişti. Davalı idareler Kamu İhale Kurulu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kararın ip
tale ilişkin kısmını, davacı şirket ise incelenmeksizin redde ilişkin hüküm fıkrası ile ihalenin, iha
le şartnamesinin, ihale ilanının, ihalenin bir başka şirkete verilmesi, onaylanması ve sonucun ila
nına ilişkin bölümleri temyiz ederek, öncelikle yürütmenin durdurulmasını istemişlerdi. Ortak 
heyet, dava konusu ihale şartnamesi, ihale ilanı ve yapılan ihale işleminin yürütmesini oy birliği 
ile durdurdu. 

"Anılan hükümlerden, bahis oyunları düzenlenmesi ve yürütülmesi görevinin Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğüne ait olduğu, bu görevin ancak genel, özel, katma bütçeli veya döner sermaye ve
ya iktisadi devlet teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş veya kurulacak bir kuruma verebileceği, kamu 
tüzel kişileri tarafından yürütülmesi gereken bu hizmetin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya 
tüzel kişilere yaptırılmasına yasal olanak bulunmadığı, bu hizmetin gerçek veya tüzel kişilere yap-
tırılabilmesinin ancak yasayla düzenlenmesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır." diyerek, sabit ihtimal-
li bahis oyunlarının risk yönetim merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesine iliş
kin ihale şartnamesi, ihale ilanı ve yapılan ihale işleminin yasal dayanaktan yoksun olduğunu da 
vurgulamıştır. O nedenle, bu kanun tasarısı, tasarının 2'nci maddesiyle Spor Toto Teşkilat Başkan
lığına verilen özel hukuk tüzel kişilerine devretme yetkisi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca ger
çekleştirilecek mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarmaktan ibarettir. Bu 
yasa tasarısı, daha önce Hükümetin yaptığı bir hatayı, yanlışı Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle 
düzeltmek amacı taşımaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, oysa sorun sadece bir yanlışın düzeltilmesinden ibaret değil
dir. Bu kanun tasarısında, İnternet üzerinden yasa dışı bir şekilde bahis oynatanlarla nasıl mücade
le edileceğine ilişkin bir düzenleme, maalesef, bulunmamaktadır. 

Hepimiz biliyoruz ki, Komisyonda verilen önergeyle ceza düzenlemesi getirilmiş, fakat bu da 
sorunu ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. 

Yine, bu kanun tasarısı aceleyle hazırlandığı için, bir sonraki iddaa ihalesinin tüm Türkiye için 
mi, yoksa bölgesel bazda mı yapılacağına ilişkin bir düzenleme ihtiva etmemektedir. Oysa, bu iha
lenin bölge bölge yapılmasının hem kulüplerimize hem devlete kazancının daha fazla olacağına iliş
kin değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, İnternet üzerinden oynanan bahislerin ayrıca ihale edilmesi, 
yasa dışı, illegal yollardan oynatılan bahislerin legal hâle getirilmesine yönelik bir düzenlemenin ol
ması da bu yasanın eksiklerinden biri olduğu, Komisyonun tespitidir. 

Hepimizin gözlemlediği üzere, bu tasarıda lisans bedeli alınıp alınmayacağına ilişkin bir dü
zenlemenin olmaması da, bu tasarının ciddi eksikliklerindendir. Benden önceki değerli arkadaşları
mın da dile getirdiği gibi, diğer bir önemli eksiklik, bu kanun tasarısının bahis gelirlerinin nasıl pay
laşılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer vermemesidir. Kulüplerimiz olmadan bahis oynatılamaya-
cağı açıktır. O nedenle, böyle bir kanunda kulüplere aktarılacak minimum payın belirlenmesi gere
kirdi. Tasarının bu haliyle geçmesinin futbol endüstrisinin en güncel ve önemli gelir kaynakların
dan biri olan bahis alanında yaşanan sorunları, eksiklikleri karşılayamayacağı aşikârdır. 

Değerli arkadaşlar, bugün, Amerika dâhil, pek çok ülkede, yurt dışından bu tip bahisler oyna
mak, iddaa yoluyla kara para aklamak gerekçesiyle yasaktır. Kıbrıs üzerinden oynanan iddaa oyun
larında kara para aklanması kaygısı hâlen vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en üst düzey 
yöneticileri, iddaa bahis oyununun oynanmaya devam edilmesini istemektedirler. Bu nedenlerle, 
Anavatan Partisi olarak, Türkiye ekonomisi ve Türk sporu için önemli bir gelir kaynağı olan bahis 
oyunlarını eksik düzenleyen bu kanuna karşıyız. 

Teşekkürlerimi sunarım. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Amber. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 2'nci madde üzerinde iki adet önerge vardır, ama öner

geler aynı mahiyette ve metinleri de aynıdır. Onun için, önergelerden birisini okutacağım, ama her 
iki önergedeki imza sahiplerini de bilgilerinize sunacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1341 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 2'nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Haluk Koç Berhan Şimşek Hakkı Ülkü 
Samsun İstanbul İzmir 

Ali Arslan Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Akif Hamzaçebi 
Muğla İstanbul Trabzon 

Mehmet Küçükaşık Mustafa Özyurt Mehmet Yüksektepe 
Bursa Bursa Denizli 

Şükrü Ünal Mahmut Göksu Yahya Akman 
Osmaniye Adıyaman Şanlıurfa 

Metin Yılmaz Mehmet Kurt 
Bolu Samsun 

Madde 2- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve diğer spor müsabakalarına dayalı olarak sabit 
ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini, kendisine bağlı, Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanır ve yürütür. Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat 
kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hiz
met satın alma yoluna gidebilir 

Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdü
rü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 

Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimleri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve Reklam Şu
be Müdürlüğü, Bayilik Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdür
lüğünden; danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği ile Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirliği ve Müşa
virliğinden; yardımcı hizmet birimleri ise İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü, Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 
ile Matbaa Şube Müdürlüğünden meydana gelir. 

1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt dı

şında spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, 
bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak 

b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi 
için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak 

c) Fikri ve sınai mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya 
vermek, kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak 

ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak dü
zenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak 

d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, 
ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım paylan ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak 
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e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faali
yetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırım
lara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak 

f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak. 
g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirle

ri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Genel Müdürlüğe önermek 
Teşkilat Başkanlığı spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi ve düzenletilmesinde 

tek yetkilidir. Genel Müdürlüğün izin veya onayıyla spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzen
lenmesi, denetim ve gözetimi altında düzenletilmesi, oynatılması, gerekli altyapı ve organizasyonun 
sağlanması ve yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapabilir. 

2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararlan almak 
b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar 

almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak 
c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek 
ç) Bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek 
d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tes

pit etmek 
e) Başbayi ve bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil ol

mak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek 
f) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakla

rı tespit etmek 
g) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak 
ğ) Uygun görülecek yerlerde temsilcilikler kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar 

vermek 
h) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bö

lümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek 
ı) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak 
i) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek 
j) Genel Müdürlükçe veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında ka

rar vermek veya düşüncesini bildirmek. 
3) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bun

lara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda uygulama
yı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek. 

b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştir
mek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek 

c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve ve
rileri istatistik teknik yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve de
ğerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçla
rı Teşkilat Başkanına sunmak 

ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak 
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d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini ana
liz etmek ve genel araştırmalar yapmak 

e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya 
Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Teşkilat Müdürü yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı doğrudan Teşkilat Başkanına karşı so
rumludur 

4) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam faaliyetlerini yürütmek 
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya 

Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
5) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek, uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak 

ve ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip 
ve tespit etmek, 

b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya 
Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

6) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve mu

hasebesini yürütmek 
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya 

Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
7) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve 

işler halde tutmak 
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya 

Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük leh veya aleyhine açılmış olan davalardan Teşkilat Başkanlığı ile ilgili olan

ları takip etmek 
b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini ta

kip ve koordine etmek 
c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya 

Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
9) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirliği ve Müşavirliği görevleri şunlardır: 
a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak ve Teş

kilat Başkanına danışmanlık yapmak 
b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya 

Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
10) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş 

ve işlemleri yürütmek ve Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelik
te öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

- 3 2 6 -



TBMM B:67 22 . 2.2007 O: 3 

11) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin 
gereksinim duyduğu ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek des
tek hizmetlerini ve diğer görevleri yürütmektir. 

12) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevi, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve 
düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tara
fından istenecek denetim ve kontrolleri yapmaktır. 

13) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının basın ve halk
la ilişkiler konularındaki görevleri ile yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından 
verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

14) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının her türlü baskı işleri ile matbaa 
hizmetlerini yürütmek ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek di
ğer görevleri yapmaktır. 

Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarına iştirak edeceklerin ehliyet şartlan ve iş
tirak oranlan yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HACI BİNER 

(Van) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Anayasa Mahkemesi kararlarına göre kurumların hizmet birimleri ile bunların görev ve yetki

lerinin kanunla belirlenmesi gerektiğinden. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 7258 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 5- Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlannın yurtdışında düzenlenmiş 

veya oynatılmış olup olmadığına bakılmaksızın, mevzuat uyannca verilmiş sabit ihtimalli ve müş
terek bahisler ile şans oyununu düzenleme veya oynatma yetkisi bulunmaksızın veya mevzuatta 
öngörülen usul ve esaslar dışında bu oyunları internet, diğer dijital ortamlar ile her ne şekilde olur
sa olsun düzenleyen veya oynatanların faaliyetleri mahallin en büyük mülki amiri tarafından dur
durulur. Haklarında tutulacak tutanak ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına sevk olunurlar. Bun
lar hakkında iki seneden beş seneye kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir. Adli 
para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin üç katından az olamaz ve suçun işlenmesinde 
kullanılan her türlü araç, gereç, malzeme ile elde edilen gelir müsadere edilir. 

Birinci fıkrada öngörülen fiillerin söz konusu olduğu hallerde sabit ihtimalli ve müşterek ba
hisler ile şans oyunlarına katılımı sağlayan bilgi veya belgeleri, bunlann oynanmasına yardımcı 
olan bilgileri, ilgili ilan ve reklamları veya bu oyunlar ile ilgili olarak para, kredi veya mali değeri 
olan bir menfaati sağlayan yetkilendirmeyi herhangi bir iletişim aracı kullanarak iletenler ile bu hal
leri bilmesine veya bilmesi gerekmesine rağmen, masraf niteliğinde olsa dahi gelir elde edip etme-
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diklerine bakılmaksızın sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarıyla ilgili olarak her ne 
şekilde olursa olsun mali olanak sağlayan veya her türlü elektronik ortamda para, fon veya kredi 
transferi olanağı sağlayanlar veya temsil eden belgeleri düzenleyenler veya sayılanlar dahilinde 
ödeme veya ödeme niteliğinde işlem yapanlar ile bu fiilleri işlememekle beraber, bunlardan gelir el
de edenler aynı şekilde cezalandırılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Hakkı 
Ülkü. 

Sayın Ülkü, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşmek

te olduğumuz taslakla ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 17 Nisan 2004'ten beri yürürlükte olan ve oynanan bir bahis oyununu gö
rüşüyoruz. Yasal altyapısı tam olmadığı için, Danıştay, 17 Ocak 2007'de, Maliye Bakanlığının da 
isteği üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi ve 3 Marta kadar da süre verildi. Görüştüğümüz ta
sarı, bu eksikliğin giderilmesinin ve buna dair yeni bir yasa çıkarılmasının özüdür. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, dünya futbol piyasasında yıllık dönen para, bu anlamda dönen para 
200 milyar dolar civarındadır. Yani, büyük bir endüstridir futbol endüstrisi. Peki, Türkiye'de bu en
düstri nasıl çalışıyor, nasıl işliyor? İnteltek adlı bir uluslararası şirket özel tekel gibi bir çalışma içe
risindedir. Demin arkadaşlarımız birtakım rakamlar verdi, ben sizi rakamlar içerisinde boğmak is
temiyorum. Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir pazar var; ama, 1,5 milyar dolar gibi de gö
rülmektedir; çünkü, Kıbrıs'ı var, yurt dışı var, İnterneti var ve doğrudan oynama var. Ayrıca, bu ge
lirin yüzde 90'ından fazlası futbol dışında bölüşülmektedir. Oysa, hiç değilse yüzde 20'si kadarı ku
lüplere verilmiş olsa, kulüplerin kazancı artacak ve şike başta olmak üzere, birçok yasa dışı davra
nış da en aza indirilecektir. 

Ülkemizde, bildiğiniz gibi 150 kadar kulüp var; üçüncü lig, ikinci lig ve süper lig olmak üze
re. Bunlara amatörleri katmıyoruz. Onları da dâhil edersek, kuruluşundan bugüne kadar iddaa'nın 
dağıttığı paylar şu şekildedir: Birinci lig için bugüne kadar dağıtılmış olan pay 90 milyon YTL, 
ikinci lig (A) kategorisi için 65 milyon YTL, ikinci lig (B) kategorisi için 88 milyon YTL ve ama
törler için de 1 milyon YTL. Yani, toplam olarak 314 milyon YTL dağıtılmış bulunmaktadır. De
mek oluyor ki, dünyada, hiçbir ham madde maliyeti olmadan üreticiye yıllık bu kadar katkı koyan 
bir başka sektör yoktur. 

O hâlde, tam bu noktada şunları hatırlatmak istiyorum: Kulüpler ekonomik yönden zayıftır. Bu 
durum mafyalaşmaya yol açmaktadır. Ben, geçmişte beş yıl kulüp başkanlığı yapmış olan bir kişi 
olarak söylüyorum ki, mafyalaşmadan başka kötülükler de yansımaktadır. Örneğin, şikeler yapıl
maktadır, teşvik primleri adı altında bir başka türlü şikeler yapılmaktadır ve -en önemlisi belki de-
kayıt dışı ekonomiyi pompalamaktadır. 

Şimdi, bu konu görüşülürken kulüp temsilcilerinin burada bulunmasını isterdik. En azından 
Kulüpler Birliğinden birileri ya da Anadolu'nun herhangi bir yerinden birilerinin şu tribünlere ge
lip, yukarıdan, localardan bizleri izlemelerini isterdik, ama, ne yazık ki, kimse yok. Oysa, onlar için 
öylesine yaşamsal bir konu ki, kendi beldelerinde, kendi bölgelerinde, kendi kentlerinde yönetecek
leri kulüplerin, kulübün ya da başında olduğu kulübün içinde bulunduğu durumda iddaa ile almış 
olduğu payı da bu şekilde öğrenmiş olacaklar idi ve yönetimlerine girerek bu parasal işlerin dağıtı
mında da söz sahibi olmak isteyecekler idi. Ama, diliyorum ki, bizi bir başka şekilde izlerler ve bas
kı unsuru olurlar, baskı aracı olurlar, yönetimlerinde yer almaya çalışırlar. Zira, on beş kadar fona 
bu paralar dağıtılmaktadır. Bu on beş fonun azaltılması hâlinde kulüplerin alacakları pay da çoğa
lacaktır. Bu da, kulüplerde bir orta gelirli kişinin bile başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğini de ya
pabileceğini gösterecektir. 
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Geçmişte, memurluktan emekli olan Süleyman Seba Beşiktaş Kulübünde, hiçbir geliri olmadı
ğı hâlde, on dört yıl o kulübe başkanlık yaptı; ama, ondan sonraki süreçte ne Beşiktaşta ne de baş
ka kulüplerde böylesine parasız başkan bulunamadı. Parasız başkanlık yapabilmek için de iddaa'dan 
daha fazla pay almak gerekiyor. Daha fazla pay almak için de bu yasanın mutlak surette içinde bu
lunmak gerekiyor. Keşke bulunabilseydi arkadaşlarımız. 

Ben, futbolu seven bir kişi olarak tabii ki kalite isterim, iyi transferler isterim. Nasıl Türkiye'ye 
otuz yaşından önceki Brezilyalı futbolcular gelmiyorsa, İspanya'ya gidiyorsa, İngiltere'ye gidiyor
sa, İtalya'ya gidiyorsa, benim ülkeme de yirmi-yirmi beş yaşlarında gelsinler, futbolumun kalitesi 
artsın, böylece uluslararası alanda da rekabet şansımız daha fazla olsun diye düşünüyorum. Ama, 
ne yazık ki öyle değil. Bizim futbolumuz, yapılan hem acil transferlerden hem de kaliteli olmayan 
oyuncuların Türkiye'ye gelmesinden dolayı Edirne'de son buluyor. Dilerim bu akşam Fenerbahçe 
bizi yanıltır ve yoluna devam eder. Böylece Hollanda'da da futbolumuz devam etmiş olur. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken şunları hatırlatmak istiyorum: Başta amatör ku
lüpler olmak üzere, üçüncü lig, ikinci lig ve tabii ki süper lig daha çok desteklenmelidir. Fonlardan 
kesilen paraların belli bir bölümü daha çok kulüplere ayrılmalıdır. Örneğin, toplanan paranın yüzde 
20'sinin kulüplere ayrılması, kulüplerimizin belli oranda nefes almasını beraberinde getirecektir. 

Ayrıca, Sayın Bakana bir çift sözüm var: Demin kürsüde Futbol Federasyonuyla ilgili bazı şey
ler söyledi. Örneğin, Federasyonun özerk olduğunu, bununla birlikte başka özerk kuruluşların da ol
duğunu, ama kendi zamanlarında olduğunu ve bu özerklik nedeniyle de müdahale etmemeye çalış
tığını, Federasyon seçimlerinin kendi mecrası içerisinde gitmesi gerektiğini söyledi. Tarihler verdi, 
"9 Ocak" dedi, "9 Martta da kongre yapılması gerekir" dedi, "şu kadar imza atıldı" dedi vesaire. 

Şimdi, ben Sayın Bakana şunu sormak, söylemek ve hatırlatmak istiyorum: Sayın Bakan, özerk 
bir kuruluş olan Futbol Federasyonunun şimdiye kadarki yönetiminde, yönetiminden hoşnut değil
seniz, sizin elinizi tutan var mı o konuyu halletmemeniz için, "yapmayın" diyen var mı? Yoksa, her 
kişiye göre bir başka elbise mi giydirmek gerekiyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Yet
kim yok. 

HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Ben bunu merak ediyorum, merakımdan dolayı sordum. Sayın 
Bakanın da bunu cevaplamasını bekliyorum ve federasyonların özerkliğini de desteklediğimizi be
lirtiyorum. 

Ayrıca, bu yasayı da destekliyoruz. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ülkü, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına İğdır Milletvekili Dursun Akdemir. 
Sayın Akdemir, buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; görüşülmekte olan 1341 sıra sayılı, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler 
Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'nın çer
çeve 3'üncü maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüş bildirmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi ve milletimizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlar, kanun tasarısının 3'üncü maddesi, sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile 
şans oyunlarını gündeme getiriyor. Şimdi, bu oyunları düzenleme veya oynatma yetkisi bulunmak
sızın ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dışında, İnternet ve diğer dijital ortamlarla, her ne şe
kilde olursa olsun, düzenleyen veya oynatanların faaliyetlerinin durdurulması ve cezalandırılması 
düzenlenmektedir bu 3'üncü maddeyle. 
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Değerli arkadaşlar, gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Gelecek vizyonumuzu inşa ederken, in
sanımızı her türlü kötü alışkanlıklardan, kontrolsüz İnternet oyunlarından korumak ve gerekli ted
birleri almak, tereddütsüz, hepimizin görevidir. Aslında, şans oyunlarının devlet eliyle oynatılması 
ve kontrol edilmesinin amacı da, vatandaştaki eğilim ve talebin yasal yollardan ve kontrollü bir şe
kilde karşılanarak, vatandaşlarımızın istismarlarla karşı karşıya kalmamasını sağlamaktır. 

Bilindiği üzere, ülkemizde, her türlü şans oyunları ile müşterek bahis ve benzeri oyunları ter
tip etmek, çekilişlere izin vermek ve denetlemek Millî Piyango İdaresinin görevidir. Futbol oyunla
rıyla ilgili bahis oynatma yetkisi ise Spor Toto Teşkilat Müdürlüğüne aittir. Ancak, bahis oyunları, 
sadece yasal ortamda, kurallara uygun olarak değil, sanal ortamda ve kontrolsüz bir şekilde de oy
nanmaktadır. Hatta, bu zararlı siteler, kumar ve bahis oyunlarının alışkanlık yapması yüzünden, te
levizyonlarda izlediğiniz gibi, ruhsal bunalıma girerek gençlerimizin intihar etmesine bile vesile ol
maktadır. Bu bakımdan, kanunlara aykırı bir şekilde müşterek bahis ve şans oyunları tertip edenle
rin, oynatanların ve bunlara aracılık edenlerin ve oynayanların cezalandırılması elbette doğru bir 
yaklaşımdır. Ancak, sanal ortamda oynanan bu tür oyunlann kontrol edilmesinin teknik olarak 
mümkün olup olmadığı da henüz belli değildir. Ülkemizde bu tür önlemler alınabilmiş değildir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kanımca, halkımızı kötü alışkanlıklara yönlendirecek sitele
re erişimin veya bahis oyunlarında ödemelerin engellenmesi, en az, cezai yaptırıma maruz bırakma 
kadar önemlidir; çünkü, kanunlara aykırı bir şekilde kumar ve bahis oyunları oynatanlar ile oyna
yanları her zaman tespit etmek mümkün olmadığı gibi, suçlarını mahkeme önünde kanıtlamak da 
çoğu zaman zor olmaktadır. Aksine, iyi bir teknik altyapıyla gençliğimizin ve vatandaşlarımızın ya
sa dışı kumar ve bahis oyunlarına ulaşmalarının daha baştan önüne geçilmesi, kanımca, büyük dev
let bilincine daha uygun düşer. Yine, bahis oyunlarının tertibinde devletin görevi, vatandaştan ge
len talebi yasal yollarla karşılamak olmalıdır diye düşünüyorum. Aksine, bu şekildeki şans oyunla
rının gelir kapısı görülerek teşvik edilmesi ve bahis oyunlarının kapsamının genişletilmesi ve vatan
daşlarımızın şans oyununa yönlendirilmesi, son derece yanlış bir yaklaşım biçimidir. Bir yandan va
tandaştan gelen talebi yasal yollarla karşılamak, diğer yandan da vatandaşlarımızın ve özellikle ge
leceğimizin teminatı olan gençlerimizin bahis oyunlarından uzaklaştırılmaları, devletimizin temel 
politikalarından birisi olmalıdır. 

Devletin, her teknik altyapıyı bahis oyunlarına ayırmak suretiyle hazineye mali kaynak oluş
turmaya çalışması, geleceğimiz açısından da sakıncalıdır. Bu yaklaşımların gençlerimizin üzerinde 
yaptığı tahribatlar, ne yazık ki, ortaya çıkmaya başlamış ve devam edeceği de görülmektedir. 

Spor Toto Teşkilatının, bir GSM operatörü altyapısını kullanarak yeni bir müşterek bahis oyu
nuna başlaması üzerine, Sayın Başbakana, bu konudaki yaklaşımın sakıncalarını dile getirerek, 
2004 yılının Ağustos ayında bir soru önergesi yöneltmiştim. O zaman verilen cevapta, cep telefon
ları üzerinden müşterek bahis oyunlarının şifre kullanılmak suretiyle oynandığı ve dolayısıyla, on 
sekiz yaş altındaki gençlerimizin bu oyunları oynayabilmelerinin ancak ebeveynleri tarafından des
teklendiği sürece oynanabileceği ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, halkımıza karşı dürüst olmak durumundayız. Eğer, bahis oyunlarını "hazi
neye kaynak aktarılacak" düşüncesiyle veya başka bir nedenle teşvik ederseniz, şifre de koysanız, 
gençlerimizin bu oyunları oynamasının önüne geçmeniz mümkün olmaz. Bu gerekçeleri samimi 
bulmuyorum ben. Ayrıca, bana göre, sadece gençlerimiz değil, tüm vatandaşlarımızın bu tür alış
kanlığın tuzağına düşmesi, mümkün oldukça kurtarmaya çalışmak ve buna ilişkin projeler geliştir
mek devlet olarak görevimiz olmalı. İlginç olanı ise müşterek bahis oyunlarının cep telefonlarına 
varıncaya kadar genişletilmesinin ve teşvik edilmesinin, manevi değerlere öncelik verdiğini her fır
satta dile getiren bu AKP İktidarı döneminde yapılıyor olmasıdır. Değerli halkımızın bu durumu 
dikkate alacağını umuyorum. 
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Yine, bu tasarıyla, futbol müsabakaları dışındaki diğer spor müsabakaları üzerine de müşterek 
ve sabit ihtimalli bahis ile şans oyunlarını düzleme yetkisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve
riliyor. Yani, bahis oyunlarının oynanması bir kez daha teşvik edilmekte ve futbol dışında diğer spor 
müsabakaları ile ilgili müşterek bahis oyunlarının oynanması yolu açılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının genel gerekçesine baktığımızda, her ne kadar 
Türk sporuna daha fazla kaynak ayrılmasının amaçlandığı ifade edilse de temel amacın kaynak ya
ratmak olduğu konusunda durum ortaya çıkmaktadır. 

Yine, size, 2004 yılının Kasım ayında verdiğim bir konuyla ilgili soru önergesi ve verilen ce
vaplan aktarmak istiyorum. Soru önergemi Sayın Başbakana yöneltmiş ve iddaa oyunlarının hası
latı, vergiler ve usulsüz ödemeler iddialarıyla ilgili bilgi istemiştim. Cevaba göre, iddaa oyununun 
başladığı tarihten itibaren, yaklaşık altı aylık bir zaman içinde, katma değer vergisi, şans oyunları 
vergisi olarak hazineye 34 trilyon 331 milyon TL, kamu kurumlarına ise 1 trilyon 993 milyon TL 
tutarında kaynak aktarıldığı açıklanmıştır, verilmiştir bilgi olarak. Gelen cevapta, çeşitli spor orga
nizasyonları ve spor kuruluşlarına da kaynak aktanldığı belirtilmekte. Ancak, dikkatinizi çekerim 
değerli arkadaşlar, spor kuruluşlarına aktarılan kaynak sadece 2 trilyon 500 milyar Türk lirasıdır 34 
trilyona karşılık olarak. 

Görüldüğü üzere, bahis oyunlarından spora aktarılan kaynak hazineye aktarılan kaynaktan en 
az 14-15 kat kadar azdır. Şu hâlde, gerekçede belirtilmese de asıl amacın hazineye kaynak aktanl-
ması olduğu ortaya çıkıyor. Bu temel görüşe itiraz etmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtarılması temel amaç olmalıyken, bahis oyunlarını teşvik 
eden iktidann bu yaklaşımının masum olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, Hükümet, bir taraftan 
ekonomiyi düzeltmek için bahis oyunlarını teşvik ederken, diğer yandan insanımızın her geçen gün 
biraz daha fazla bahis oyunlarına ilgi gösterdiği gerçeği üzerinde maalesef durmamaktadır. İtirazı
mız burayadır. Bu bakımdan, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın, şans oyunlarına, her geçen yıl ar
tan oranda rağbet göstermelerinin nedenlerine de biraz değinmek isterim. Bu konu, zannediyorum, 
göz ardı edildiği gibi, aynı zamanda, önemsenmemektedir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, insanların... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Akdemir, lütfen... Ne kadar?.. Bir iki dakika içinde tamamlayacak mısınız? 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Kısa sürede tamamlayacağım. 
BAŞKAN - Bir dakika süre veriyorum size. 
Buyurun. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - İnsanların şans oyunlarına yönelmelerinin sebeplerinden 

biri, kanaatimce, ekonomik sıkıntılarıdır. İş adamı ya da esnaf, üreterek para kazanamıyorsa, şansı
nı -kolay yoldan şans oyunlarıyla kazanma bakımından- denemek istiyor. Bir diğer neden ise, va
tandaşlarımızın emeğinin karşılığım alamaması ve gençlerimizin geçinememe durumunda bulun
maları nedeniyle bu sıkıntıya giriyorlar. Yani, vatandaşın geçinebilmek için çaresi kalmamıştır ve 
şans oyunlarına kendini adamıştır. Buradan gelen gelirlerin olumlu yönüne aktarılması açısından bu 
kanunun desteklenmesini ve gayriyasal işlemleri engellediği için parti olarak desteklemek istiyoruz. 
Ama, temel felsefesine karşı olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Geleceğimizi, şansa bırakamayız, 
bilgiye ve eğitime bırakmak istiyoruz. Bu nedenle, Hükümeti bu noktada uyarmak istiyor, yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4'üncü maddeyi okutuyorum: 

- 3 3 1 -



TBMM B:67 22 . 2.2007 O: 3 

MADDE 4- 7258 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Hüseyin Güler. 
Sayın Güler, buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, kanun metni üzerinde, 4'üncü madde üzerinde Anavatan Grubu adına 

söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Tabii, amacımız bu kanun bir an önce çıksın, ama sağlıklı çıksın, ama ülkenin sporuna katkıda 

bulunsun diye elimiz ve dilimiz döndüğünce de bu kanuna katkıda bulunmak istiyoruz. 
Ben, burada, bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Çünkü, iddaa gibi bahis oyunları üzerine 

ciddi talepler var Türkiye'de. Bu konuda, aslında, bir baktığımızda, bir dağınıklığı da söz konu
su. İddaa'yı, spor loto'yu, aynı spor teşkilatına, Genel Müdürlüğüne bağlı iken, buna rağmen, bu
gün, aynı dükkânlarda oynanması gerekirken farklı dükkânlarda oynanmakta ve bu konuda cid
di talepler var. 

İddaa bayisi olabilmek için... Çünkü, ülkenin düştüğü bu olumsuz koşullar içerisinde hazır sı
cak para ve geliri de belli, payı da belli. Bu yüzden de toplumun büyük talebi olduğundan, işletme
ci açısından da talep çok olağanüstü büyük. Bu konuda düzenleme nasıl yapılacak, onu merak edi
yorum. Çünkü, Türkiye'de her şeyin bir maliyeti var. Bir yandan sayısal loto bir yandan iddaa ma
kineleri ve Türkiye, maalesef, teknolojik ithal merkezi ya da çöplüğü mü deriz, ne dersek, bunu -
nasıl- tanımlamakta zorluk çekiyoruz. Ama, buna karşı, aynı dükkânda oynanabilecek, işte, millî pi
yango satılıyor, sayısal loto oynanıyor, iddaa bayisi başka dükkânda. Yani, Türkiye ekonomisine 
olağanüstü olumsuz yönde, ciddi anlamda sermaye akışı söz konusu. Bunun nasıl organize edilece
ğini, Sayın Bakan burada kamuoyunu aydınlatırsa, çünkü, ciddi talepler gelmekte. 

Biraz önce de anlatmaya çalıştım, Mersin'de ciddi talepler var. Biraz önce aldığımız telefonla, 
hemen "Biz sayısal loto bayisiyiz. Neden iddaa bayisi olamıyoruz?" diyor. Daha geçmişte, daha ön
ce aynı makineler üzerinde de oynanabilir bir ihtimal varken, neden farklı makinelerle Türk ekono
misi böyle bir ekonomik sıkıntıya düşmekte? Bürokrasiden aldığım bilgiye göre, tabii ki, iddaa ma
kamı gibi şirketler bu makineleri getirmekte, tabii, faturası yine Türkiye'ye mal edilmekte. Yani, hiç 
kimse öyle kuru kuru, iki kaşın iki gözün için bu tür yatırımları yapmaz. Kısaca, bu konunun altını 
çizmek istedik. 

Gördüğüm kadarıyla bir konsensüs var. Biz Anavatan olarak hep yapıcı olduk, yasakçı zihni
yetten çok, işi denetlenebilir, yasal zeminlerde sürdürülebilir ve toplumsal travmaları, yani işin sos
yal boyutunu göz ardı etmeden bu işlerin daha düzenli sürdürülebilir ve katma değer üretmesini 
bekliyoruz. Ama, hedefimiz, tabii ki, bahis gibi spora katkının tek kaynaklı olmaktan çok, kendini 
sürdürülebilir... Çeşitli profesyonel kulüplerin de şirketleşme yönünde gördüğümüz çalışmaları var 
ve bu konuda da dört tane profesyonel kulübün İMKB'de şirketlerinin hissesi de mevcut. Yani, iş, 
profesyonelce yönetiliyor ve böyle de yönetilmeli. Ama, işin amatör ruhunu göz ardı etmemek la
zım. Türk sporu, bu konuda ciddi ihmal edildi amatör kesimler. Burada ciddi kaynakların aktarıl
masından çok, verimliliği artırılabilir ve rantabl olabilecek zeminler yaratmak... Aksi takdirde, yok
sa yatırım yaparsınız ve yatırımdan bir bakmışsınız kadrolar eksik veya küçük bir detayda boğulur 
kalırsınız. Biz de, bu kanunun, bu süreci, biraz önce altını çizdiğimiz noktada bunların da göz önün
de bulundurularak, çünkü kamuoyu ciddi anlamda... Özellikle işletme ruhu açısından, küçük de ol
sa ekmeğini geçindirmek isteyen çeşitli girişimciler mevcut. O konuda kamuoyunun aydınlatılma
sı lazım. Sayın Bakan da bu konuda cevap verirse çok memnun oluruz. 

Bu kanunun Türk toplumuna hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- 7258 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
EK MADDE 1- Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahis

ler ile şans oyunları tertip ve uygulamasından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, sabit ihtimal
li ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer. 

Biletlerin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itibaren onsekiz ay geçtikten sonra muha
faza edilmez. Ancak açılmış bulunan davalarla ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar sak
lanır." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6'ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6- 7258 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 3- Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünde Teşkilat Müdürü, Teşkilat Mü

dür Yardımcısı, şube müdürü ve şef unvanlarıyla görev yapanların unvanları, bu Kanunun yayımı 
tarihinde sona erer. Yeniden atama yapılıncaya kadar söz konusu kişilerin görevleri devam eder. Un
vanları sona erenlerin aynı veya başka unvanla atanması mümkündür." 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7'nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"i) Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyun

larını düzenlemek, düzenletmek ve yönetmek," 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
8'inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8- 3289 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde "Bağlı Birimler" altında yer alan "Spor-

Toto- Loto Teşkilat Müdürlüğü" ibaresi "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
9'uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun; 
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sportif faaliyetleri, özerk spor federasyonlarının her 

türlü faaliyetleri ile yapım, bakım ve onarım ihaleleri hariç olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkan
lığınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları," 

b) Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve Ka

mu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir." 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, madde üzerinde iki adet, aynı mahiyette ve 
aynı metinde önerge vardır. Önergenin birisini okutup, imza sahiplerinin tamamını okutacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1341 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Mehmet Yüksektepe Mahmut Göksu Şükrü Ünal 

Denizli Adıyaman Osmaniye 
Metin Yılmaz Yahya Akman Berhan Şimşek 

Bolu Şanlıurfa İstanbul 
Haluk Koç Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Küçükaşık 

Samsun İstanbul Bursa 
M. Akif Hamzaçebi Mustafa Özyurt 

Trabzon Bursa 
"Madde 9.- 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası 

sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları" 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ 

HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ka

tılıyoruz efendim. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası spor

tif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ihalelerinin kendine özgü özellikleri dikkate alındı
ğında, Kamu İhale Kanununda öngörülen süre ve prosedürler içinde gerçekleştirilmesi mümkün gö
rülmediğinden işbu değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 9'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yeni geçici madde ihdasına dair iki önerge vardır, öner
geler aynı mahiyette ve aynı metindedir. Önergelerden birisini okutacağım, ama, imza sahiplerinin 
tamamını okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1341 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına aşağıdaki Geçici Maddenin eklenmesini arz ve teklif 

ederiz. 
Mehmet Yüksektepe Hanefi Mahçiçek Yahya Akman 

Denizli Kahramanmaraş Şanlıurfa 
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Ali Aydınlıoğlu Metin Yılmaz Haluk Koç 
Balıkesir Bolu Samsun 

Berhan Şimşek Hakkı Ülkü Mehmet Küçükaşık 
İstanbul İzmir Bursa 

Kemal Kılıçdaroğlu Ali Arslan M. Akif Hamzaçebi 
İstanbul Muğla Trabzon 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Geçici Madde 1- 1.03.2008 tarihine kadar, uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren ve ihalesi 
de ivedi olarak yapılması zorunlu bulunan Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merke
zi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesi İşinin kısmen veya tamamen devri ve bu işe 
ilişkin mal ve hizmet alımının, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usu
lü dairesinde özel hukuk tüzelkişilerine gelir/hasılat paylaşımı esasına göre en fazla bir yıl süreli 
sözleşme ile yaptırılabilir. 

Birinci fıkra hükmüne göre yapılacak ihaleden sonra gerçekleştirilecek ihale de gelir/hasılat 
esasına göre yapılır ve ihale konusu işin sözleşme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde başlatıl
ması zorunludur. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMSİYONU BAŞKAN VEKİLİ 

HİKMET ÖZDEMİR (Çankırı) - Uygun görüşle takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Spor Toto Teşkilatı şans oyunlarını 1998'den 2004 yılına kadar GTECH aracılığıyla düzenli-

yordu.Teşkilat, futbola dayalı pazarı da kapsamak ve şans oyunlarından daha fazla pay almak için 
2002 Haziran'ında ihale açtı. GTECH, şartların İnteltek'e göre belirlendiği gerekçesiyle ihaleye gir
medi. İhaleye katılan beş firmadan üçü elenirken kalan iki firmadan Reklam Departmanı verdiği ba
zı belgelerde tahrifat yapıldığı gerekçesiyle elendi. İhaleyi kazanan İnteltek ile Temmuz 2002 tari
hinde sözleşme imzalandı. 

Bu ihaleye karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusu, Kamu İhale Kurulu'nca incelenmeksizin ret 
edilmesi üzerine GTECH Avrasya Teknik Hizmetler ve Müşavirlik A.Ş. tarafından, açılan davayı 
temyizen inceleyen Danıştay 13. Dairesince; bahis oyunları düzenlenmesi ve yürütülmesi görevinin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu, bu görevin ancak genel, özel, katma bütçeli veya 
döner sermaye veya iktisadi devlet teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş veya kurulacak bir kuruma 
verebileceği, kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi gereken bu hizmetin özel hukuk sözleşme
leri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılmasına yasal olanak bulunmadığı, bu hizmetin gerçek ve
ya tüzel kişilere yaptırılabilmesinin, ancak yasa ile düzenlenmesine bağlı olması nedeniyle yapılan 
ihale işleminin yasal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar ve
rilmiştir. 

Basit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Baş
bayiliği Verilmesi İşinin, spor kulüplerimize yaptığı kamusal katkı ile bu işin görülmesinin uzman
lık ve yüksek teknoloji gerektirmesi gözetilmiş, yargı kararında da yasal düzenleme zorunluluğu-
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nun vurgulanması dikkate alınarak söz konusu işin kesintisiz devam ettirilmesi için işbu değişiklik 
önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10'uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
11'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünün oylanmasından önce oyunun rengini belirtmek üzere, Denizli Milletvekili 

Ümmet Kandoğan... 
Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan. 
Buyurun Sayın Varan. 
SABRİ VARAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, belki, toplumun 

tamamının olmasa da ekseriyetinin ilgi alanına giren Türk sporuyla ilgili bir yasal boşluktan kay
naklanan sıkıntıyı gidermek için toplandık ve bu yasayı inşallah, hep beraber çıkarıyoruz. 

Bu yasa kanunlaştığı zaman ne olacaktır? Bakanımızın da bahsettiği gibi, birkaç hafta sonra 
Türkiye'de faaliyet gösteren birinci lig ve ikinci lig (A) ve (B) grubunda, üçüncü ligde faaliyet gös
teren bütün kulüplerimizin belki finansmanının büyük bir bölümünü karşılayan bir kurum bitmiş 
olacaktır. Bunun bitmemesi, Türk sporuna desteğinin devam etmesi için, bu yasal boşluğu bir an ön
ce tamamlamak ve faaliyetine devam etmesini istemek için hep beraber bu yasayı çıkarıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sizler de takdir edersiniz ki, Türk sporunun, belki, Türk sporu içerisin
de futbolun en büyük problemi finansmanıdır; finansmanının da şeffaf olması, nereden geldiği, ne
reye gittiğinin belirlenmesi, şeffaflığı da bir o kadar önemlidir. 

Bizlerin görevi, burada, şans oyunlarını, talih oyunlarını teşvik etmek değildir. İnsanlığın var 
olduğundan bu tarafa var olan, bir realite olan bu oyunların yasal zeminde durmasını, yasal çerçe
vede tutulmasını, bu oyunlar oynanıyorken de bundan devletin payını alması amaçlanmaktadır ki, 
bu amaç çerçevesinde de, özellikle, iddaa'nın kuruluşunun 17 Nisan 2004 tarihi ile bugüne kadar, 
2007'ye kadar olan zaman diliminde Türk sporuna yaptığı katkıları düşündüğümüzde, gerçekten, bu 
manada büyük meblağlar elde edilmiş. Özellikle, katma değer vergisi olarak, şans oyunları vergisi 
olarak büyük kaynaklar hazinemize aktarılmış. 

Bunun yanında, yine, yükseköğrenimde öğrenim gören Kredi Yurtlar Kurumundaki öğrencile
rimize, hepimizin gönlünde kanayan yara olan, ismini duyduğumuz zaman üzüldüğümüz, yuvaları
mızda kimsesizlerimiz, gariplerimizle ilgili de çok büyük kaynakları bu kurumlara aktarmışızdır. 

İddaa'dan gelen gelirlerle sadece bunlar değil, işte, geçtiğimiz yıl İzmir'de yaptığımız üniver
sitelerarası Universiade oyunlannın finansmanında Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze büyük 
kaynaklar aktarılmıştır. Yine, savunma sanayimize destekler verilmiştir. İnşallah, bu kanunu yasa-
laştırdığımız zaman, ileriki yıllarda, yine, 2011'de kış olimpiyatları da komşu ilimiz Erzurum'da ya
pılacaktır. Yine, bunun finansmanında da buradan elde edilen gelirler muhakkak ki kullanılacaktır. 

Şunu ben tekrar etmek istiyorum ki, bu yasa, evet, belki, çok, süreç hızlı işledi, acilen Genel 
Kurula getirildi, ama, bunun da muhakkak ki bugünlerde kanunlaştırılması gerekiyordu. Bunun ma
nasını, muhakkak ki, Türk sporuna gönül verenler, Türk futboluna, Türk basketboluna gönül veren
ler çok daha iyi anlıyorlar. 
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Bu kanunla ne yapılıyor? Bu kanunla, Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün bir alt birimi olan 
Spor Toto-Loto Başkanlığımız artık teşkilat başkanlığı hâlini alıyor ve bir yasal düzenlemeyle, id-
daa'nın artık Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze bağlı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığımız -eski is
miyle- bunun kontrolünde oynatılması sağlanıyor. 

Hangi kulüplere neler dağıtıldı diye baktığımız zaman, yine burada, Türkiye'de en fazla payı 
Fenerbahçenin aldığını görüyoruz, 6 trilyon lira destekle. Yine, Asım Bey "acaba Trabzonspor ne 
aldı" diye bakıyor. Trabzonspor da 5,5 trilyona yakın bir kaynak almış. Beşiktaşlınız da yaklaşık 6 
trilyona yakın kaynak almış. 

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Sakaryaspor... 
SABRİ VARAN (Devamla) - Üçüncü ligde faaliyet gösteren Gümüşhanespora baktığımız za

man, yaklaşık 400 milyar lira bir kaynak aldığını görüyoruz. Bu, bizim spor kulübümüzün belki fi
nansmanının yüzde 50'sine yakın bir kısmını karşılıyor. Özellikle küçük şehirlerde bu desteklerin 
çok büyük önemi olduğunu ben burada belirtmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Varan, konuşmanızı tamamlayınız lütfen, buyurun. 
SABRİ VARAN (Devamla) - Belki, büyük metropol şehirlerimizde spora finansman bulmak 

kolay olabilmektedir, ama, Anadolu şehirlerinde bunun finansmanını sağlamak gerçekten çok zor
dur. "Sakaryaspor ne kadar aldı?" diye soran arkadaşımıza da Sakaryasporumuzun da yaklaşık 4 
trilyon 105 milyar liralık bir desteği aldığını buradan belirtmek isterim, yani, ikinci lig (A) grubu
na, birinci lige (B) grubuna ve üçüncü lige, amatör kulüplere verilen desteği biraz az buluyoruz. İn
şallah, bundan sonra Genel Müdürlüğümüz amatör kulüplerimize de biraz daha desteğini artırarak 
bu çalışmayı sürdürür diyorum ve oyumuzun bu oyunların yasal çerçeve altında tutulmasını sağla
yan bu kanunun lehinde olduğunu belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler. .. Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Spor camiası için ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.56 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.11 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Bir-
leşimi'nin Dördüncü Oturumu'nu açıyorum. 

Kanun tasan ve tekliflerini görüşmeye devam edeceğiz. 
7'nci sırada yer alan, Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Soner Aksoy 

ve 6 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanı
mına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

7.- Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 6 Milletvekili
nin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1261, 2/854) (S. Sayısı: 1326) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 
Hükümet? Yerinde. 
Komisyon Raporu 1326 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı, İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamın

da görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçil
mesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ay
rı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Ta-
cidar Seyhan'a aittir. 

Sayın Seyhan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Enerji Verimliği Kanun Tasarısı, aslında, Türkiye'de olması gereken, bugüne kadar geç kalmış 

bir tasarıdır. Biz arkadaşlarımızla bu tasarının üzerinde birlikte çok çalıştık. 
Türkiye'nin yapması gereken iki temel değerlendirme vardır: Birincisi enerji tasarrufu, ikinci

si enerjinin verimli kullanılması. Siz, eğer, enerji kaynaklarınızı uzun süreye yayarak, sürdürülebi
lir bir kalkınmanın gereği olarak tasarruflu kullanırsanız, enerjinin ucuz kullanılmasına yol açmış 
olursunuz. Bu tasarının ana teması, ucuz, güvenilir, sürdürülebilir bir enerji kaynağının ülkede var 
edilmesidir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, "enerji verimliliği" derken, konutların ısıtılmasından başlamak 
üzere evlerimizin teknik düzenlemelerine varıncaya kadar hepsini kapsayan bir dizi çalışmanın bu
rada teşvik edildiğini görürsünüz. Sadece apartmanlarda değil, büyük sitelerde, büyük işletmelerde, 
ısınmadan başlayarak enerji kullanımına varıncaya kadar, enerjinin kullanıldığı cihazlara varıncaya 
kadar hepsinin detaylı bir biçimde değerlendirildiği ve bunların verimli kullanılmasını sağlayacak 
teknolojik gelişmelerin yapılandırıldığı bir kanundur bu. Bizim yapmamız gereken, Türkiye sana
yisini enerji verimliliğine uydurmaktır değerli arkadaşlar. Kamuoyunda da bu bilinci oluşturmalı-

(x) 1326 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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yız. Eğer bir vatandaş, enerjiyi daha tasarruflu kullanan bir televizyona, bir buzdolabına yönelebi-
liyorsa; eğer bir vatandaş, binasında teshinde, ısınmada daha verimli bir yapı kurabiliyorsa kendi
ne, devlet de bunu yapan vatandaşlarını destekleyebiliyorsa, biz, Türkiye açısından, zannediyorum 
ki, yüzde 10 ila yüzde 20 oranında bir kârlılık içerisine gireriz diye düşünüyorum. Sadece lambanı
zı söndürmeniz yetmez. Enerji verimliliğinin ana teması, aynı lambayı yakarken daha fazla aydın
lıktır; aynı makineyi, aynı cihazı kullanırken daha az enerji harcamaktır, aynı evde ısınırken daha 
az yakıt kullanmaktır. Yapmaya çalıştığımız budur ve görüyorum ki, kanunda da bu desteklenmiş, 
enerji verimliliğini sağlayıp şirketlerinde, müesseselerinde yüzde 10 oranında bir enerji verimliliği 
sağlayan şirketin elektrik giderlerinden düşüş yapmak suretiyle bir kamu desteği de söz konusudur. 
Bu, olması gerekendir. 

Teşvik deyince, sadece, bir sektörün yeniden yapılandırılması olarak algılanmamak lazım. Teş
vikin ana teması verimliliktir zaten. Eğer, siz, verimli kullanıma teşvik koyabiliyorsanız, çağdaş ül
keler standardına gelmişsiniz demektir. Bu açıdan, buraya katkı koyan bütün arkadaşlarımı yürek
ten kutluyorum. Gerçekten, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, birazdan Adalet ve Kalkınma Partisi, belki diğer partile
rin milletvekilleri de buna değinecek, ama teknik bilgiye çok fazla girmek istemiyorum. Burada 
önemli bir husus daha var. İkinci önemli husus: Değerli arkadaşlarım, biz, yenilebilir enerjide bir 
sıkıntı yaşamıştık. Rüzgâr ve hidrolik santrallerin, yenilenebilir enerji içerisine giren santrallerin 
kreditörlerden yeterli kredi alamadığını, bu yatırımların beklediğini gördük, farkına vardık. Sektör, 
bize geldi. EPDK'ya gittiğimizde, EPDK'da ruhsatların, projelerin alındığını, ancak yatırıma başlan
madığını gördük. Türkiye'de eğer, biz, enerjinin dengeli, verimli, ucuz kullanılmasını istiyorsak, 
yerli kaynaklara öncelik vermek istiyorsak, öncelikle yenilebilir enerji kaynaklarının maksimum 
derecede verimli kullanılmasını teşvik etmek zorundayız. Kömürden çok, doğal gazdan çok, en çok 
yenilenebilir enerji kaynağına yönelmemiz lazım. Tabii, kömürü de kullanalım, ama iklim değişik
liklerine bakarsanız, emisyonlara bakarsanız, onların yeni teknolojisiyle belli standartta kullanılma
sı gerektiğini görürsünüz. Ancak, yenilenebilir enerjilerin, dünyanın sürdürülebilir yaşam anlayışıy
la birlikte özümsenmesini sağlayacak çok önemli katkıları vardır. Bu çerçeveden bakarsak, en bü
yük teşvikin buraya verilmesine, bunun da en az Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, payının yüzde 
12'ye çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Belki Türkiye'nin altyapısı, rüzgâr kaynaklan, küçük hidrolik 
kaynakları buna müsaitse bu oranın artırılması için, iktidar-muhalefet, bu ülkeyi seven herkes elin
den gelen gayreti göstermelidir. Bu bir yararlılık duygusudur. En büyük vatanseverlik, en büyük 
kahramanlık yararlılık duygusu göstermektir. Bu ülkeyi seviyorsak, bu konuda mutlaka yararlılık 
göstermek zorundayız hepimiz değerli arkadaşlar. 

Şimdi, yalnız, burada endişelerim de var. Kısaca dile getirmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bir üst limit koyduk 5,5 euro sent, alt limiti belli, teşvik edebilmek için, kre

di alabilsinler diye bir alt limit belirledik. Ama, sektörün de kaygısı ve benim de kaygım, iletim be
delleri özelleştirmeden sonra çok yükselirse bu üst limitten dolayı sektör sıkıntıya girer. Keşke, üst 
limit koymak yerine, "üst limiti şundan az olmamak üzere her yıl Bakanlar Kurulu belirler" desey-
dik de gelişen sürelere ve üretim bedellerine uygun olarak, Bakanlar Kurulu, siyasi irade veya Ener
ji Piyasası Düzenleme Kurulu bir düzenleme yapabilseydi ya da eskiden olduğu gibi, ülkedeki ge
lişmelere göre "üst limiti Bakanlar Kurulu yüzde 20 artırmaya yetkilidir" diyebilseydik, sektör ile
tim dağıtım bedellerinden dolayı yine ekonomik krize girerse bu sektörün önünü açabilseydik. Bu 
nedenle, ben tasarıda biraz daha esneklik olsun istiyordum, ama inşallah, önümüzdeki süreçte, bu 
sektörün sıkıntısını görürsek, bu anlayışla birlikte düzeltebileceğimiz kanaatini de taşıyorum. Ben, 
hem sektör adına hem ülkem adına istiyorum bunu. 

Değerli arkadaşlar, bu verimlilikte şunu da çok önemsiyorum: Bilindiği gibi kuraklık, dünya
da su kaynaklarının kullanılması konusunda hepimizi temkinli davranmaya zorladı. Şimdiki küçük 
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enerji santrallerinde dönüşüm çıktı. Enerjinin az kullanıldığı saatlerde su yeniden baraja basılıyor o 
enerjiyle, gündüz aynı suyla enerji üretiliyor. Bu tür teknolojik gelişmelere ve ar-ge'ye ülkenin açık 
olması lazım. Eğer biz, yüksek teknolojiyi kullanıp suda ve diğer kaynaklarda, dönüşümü sağlayan 
şirketlere özel bir teşvik verebilirsek, zannediyorum ki, aynı miktar suyla daha fazla enerji üretme
nin de yolunu açabiliriz. Bunu, en azından, hepimizin teknik olarak, bilimsel olarak düşünmesi la
zım değerli arkadaşlar. 

Bunun dışında, bu tasarıyı bugün bitirmek, kanunlaştırmak arzusunda olduğum için, çok küçük 
bir anlayışı da dile getireceğim değerli arkadaşlar. Lütfen, yenilenebilir enerjiye, eğer bu ülkeyi se
viyorlarsa iş adamlarımız da yatırım yapsınlar. Ben, aslında, kamunun da buraya yatırım yapmasın
dan yanayım. Enerjide arz güvenliğinin sağlanması, kamunun bu sektör içerisinde yerini yurdunu 
belirleyebilirsiniz, yer almasına bağlı. Hem özel sektörü teşvik edelim, onların güvencesi olalım; 
kamu da sürükleyici güç olsun, eşit rekabet koşullarında mücadele etsin. Eğer bu sektör gelişirse, 
bu ülke, teknolojisi yeni miydi eski miydi diye nükleer enerjiyi tartışmayacak. Eğer bu ülke, yeni
lenebilir enerji kaynaklarında kullandığı miktarı yükseltirse doğal gaz geldi mi gelmedi mi diye bir 
tartışmadan kurtulacak ve eğer bu ülke, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırırsa emisyonlardan do
layı, linyit santralleri için ne yapacağız diye dövünmekten kurtulacak. 

Bu nedenle, bu ülkenin geleceği ve enerji alanındaki en büyük başarısı yenilenebilir enerji ya
tırımlarına bağlıdır. Üç temel husustur: Yenilenebilir enerji yatırımları, vazgeçilmez unsurlarımız
dan biri enerji tasarrufu ve iş adamlarına, işverenlerimize, Türkiye'de sanayi kuranlara sesleniyo
rum: Lütfen, enerji verimliliği konusunda potansiyeli yüksek araç, teçhizat ve kullanıma sunulan 
her türlü hizmet aracının Türkiye'de üretilmesinin önünü açın, enerji verimliliğini sağlayan cihaz
lar üretin, biz de bilinçli vatandaş olarak ondan satın alıp bu ülkenin kaynaklarına en büyük iyiliği 
araçları kullanırken yapalım. 

Bu duygularla, tasarıya emek veren bütün arkadaşlarımı kutluyor, bütün siyasi parti gruplarını 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Seyhan, teşekkür ederim. 
AK Parti Grubu adına, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız. 
Sayın Yıldız, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

ben de AK Parti Grubu adına, söz konusu kanun tasarısı ve teklifinde söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, konuşmama başlarken Tacidar Bey'e teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Bu konu
da, özellikle Türkiye'nin menfaatine olan ve ortak çıkarları ortak paydasında bulunan özellikle bu 
iki tane konuda, bütün, iktidarıyla ve muhalefetiyle bütün arkadaşlarımızın, aynı cümleleri, benzer 
şekilde kullanacağına inanıyorum ve bunun da önemli bir gelişme olduğunun altını çiziyorum. 

Özellikle, iki adet birbirini destekleyen konu üzerinde konuşacağız: Enerji verimliliği ve yeni
lenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı değişiklikler. 

Sondan başlayalım. Biliyorsunuz, 2005 yılı içerisinde çıkardığımız kanun tasarısının kanunlaş
masıyla beraber, özellikle hidrolojik kaynaklarda, rezervuarı 15 kilometre karenin altında olan 
HES'lerde veya nehir tipi santrallerde, nehir tipi HES'lerde, güneş enerjisinde, rüzgârda, biyomasta, 
jeotermal gibi enerji kaynaklarının düzenlenmesiyle alakalı yedi yıl süreyle alım garantisi ve TL ba
zında bir alım garantisi fiyatı vardı. İstediğimiz oranda bu yatınmlann gerçekleşmediğini hep beraber 
gördük ve bununla beraber on yıla çıkartılmasının ve 5,5 euro sentle beraber reel sektörün de bulun
duğumuz enerji sektörünün de açık pozisyonda bulunmamasına ve yatırımcının da hem kamu nezdin-
de hem de sabit sermaye özel yatınmlarda açık pozisyonda bulunmamasına istinaden de böyle bir dü
zenleme yaptık. Bu düzenlemeye katkı koyan bütün arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum. 
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Bildiğiniz gibi, özellikle enerji kaynaklarının düzenlenmesinde ve uluslararası enerji ajansının 
da verdiği bilgiler çerçevesinde enerjiye bakışımız gün geçtikçe değişmektedir. Özellikle, çevrenin 
daha ön planda olduğu ve arz güvenliğinin bütün dünyadaki gelişen sanayi yatırımlarını karşılaya
bilecek oranda olmasının da söz konusu olduğunu düşünürsek, artık, yenilenebilir enerji kaynakla
rının ve ithale dayanmayan yerli kaynakların daha ön planda olduğunu daha fazla fark ederiz. Fosil 
kaynaklarının görünür gelecekte tükeneceği ve alternatif kaynakların, henüz, daha yeterince ekono
mik olamamasından dolayı ve artan taleple beraber fiyatların tırmanmasından ve yerli kaynakların 
ithal bağımlılığı önleyememesinin ve ekolojik dengenin de alarm vermesinin, hepsinin altını çizdi
ğimizde, geriye tek bir yol kalıyor: 

1) Mevcutların enerji tasarrufuyla daha iyi değerlendirilmesi. 
2) Yerli kaynakların bir an önce devreye alınması. 
Tabii, enerji yoğunluğunun, gelişen ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere oranla baktığımızda, 

Türkiye'deki enerji yoğunluğunun 0,38'ler civarında olduğunu görüyoruz. Bu oranın, özellikle Ja
ponya'nın 4 katı ve OECD ülkelerinin de 2 katı olduğunu düşünürsek, bizim yapacak bayağı işimi
zin olduğunu görürüz. Bu enerji yoğunluğundan çok fazla bahsedeceğiz. Nedir bu enerji yoğunlu
ğu? Aslında, birim millî gelir başına tükettiğimiz enerjinin veya gayrisafi millî, yurt içi hasıla başı
na tüketilen enerji miktarını, yani her 1.000 dolarlık millî gelir için 0,38 ton civarında petrol eş de
ğerini harcamak demek. Bugünün rakamlarıyla bahsettiğimizde, 1 ton eş değer petrolün aslında 1 
ton ham petrol eş değerinin çıkardığı enerji olduğunu da biliyoruz ve böylece, 1 ton ham petrolün 
yine 7,35 varil, yani piyasada çok bahsedilen varil karşılığı olduğunu biliyoruz. Böyle olduğunda, 
her 1.000 dolar başına, millî gelir başına, aslında, -2,80 varil diye düşünürsek, yaklaşık 56-57 do
larlık varil başına fiyatı düşünürsek- 156 dolarlık enerji miktarını verdiğimizi görürüz. Bunun Ja
ponya'nın 4 katı kadar bir rakam da olduğunu düşünürsek, yaklaşık 38 bin dolarlık kişi başına dü
şen millî geliri olan ülkelerden 4 katı kadar daha pahalı bir noktada olduğumuzu düşünürsek, bu dü
zenlemelerin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görürüz. Aslında, bu yapı
lacak işlemlerin -biraz önce Tacidar Bey de saydılar- konuttaki, sanayideki herhangi bir lambayı 
söndürürken dahi yapılan işlemlerin, aslında, 72 milyon nüfusu dikkate aldığımızda, küçümsenme
yecek rakamlara ulaştığını görürüz. 

Bazı ülkelerden küçük örnekler vermek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1973'ten bu 
yana, toplam yüzde 126'lık büyüme olduğu hâlde, enerjideki büyümenin, tüketim bazındaki büyü
menin yüzde 30'lar civarında olduğunu görüyoruz. Yani, hem arzı karşılayacak miktarı enerji üreti
mi olarak, arz güvenliği olarak sağlıyorlar hem de tüketim miktarını azaltıyorlar. Bu açıdan, özel
likle Kongre kararlarının ve Enerji Bakanlığının aldığı kararlarda, 1975 ile 1991 yılları arasında, bu 
programlarla beraber, 8 milyar dolarlık bir tasarrufun sağlandığını görüyoruz. Bu rakamlar, aynı yıl
lar içerisindeki enerji tasarrufu için yapılan yatırımların yaklaşık 3 katı kadar; yani, arz güvenliğini 
sağlamak için yapılacak yatırımların 3 katı kadar enerji tasarrufundan, bir miktarı tasarruf edebili
yorlar. Yine aynı şekilde, Enerji Bakanlığının bu enerji verimliliğini, yalnızca alet ve ekipmanlarla, 
beyaz eşyada veya sanayide kullanılan alet ve ekipmanlarla beraber karşılaştırdığımızda, bu stan
dartlar uygulandığında, 21 bin megavat gücündeki elektrik üretim kapasitesinin yerine geçecek 
miktarı karşılamış oluyorlar. 21 bin megavat, değerli arkadaşlar, yaklaşık, şu anki, Türkiye'deki arz 
edilen kurulu gücün yarısı kadar bir miktardır. O açıdan, bunların her birinin değerli olduğunu söy
lemek isterim. 

Özellikle liberalleşen ve serbestleşen ortamlarda... Kaliforniya'da bir sıkıntı yaşandı, hepimiz 
yakinen hatırlarız ve 97 ve 98 yıllarındaki ve 2000'li yıllardaki bu kriz, özellikle serbestleşme uy
gulamalarını tartışmaya açması açısından önemliydi. Bizde de benzer durum varsa, mademki ser-
bestleşmeden bahsediyorsak, bunun dört yıllık bir süre içerisinde tanımlanmış ve nominal olarak 
da... Eyaletler arasındaki en fazla, en yüksek değere ulaşan enerji verimliliği için bir fon kuruyor-
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lar ve bu fonla beraber, yaklaşık 220 milyon dolar civarındaki bir parayı oluşturup, bu paranın ay
nen bu tasarrufta kullanılmasını sağlıyorlar ve krizin içinden kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalı
şıyorlar. Mesela, özellikle Almanya'daki rakamlar şaşırtıcı. Almanya'daki elde edilen tasarruf mik
tarı ve evlerdeki kullanılan tasarruf miktarı, gayrisafi millî hasıla başına, birincil enerji tüketimin
de, yüzde 30'lara varan bir tasarruf miktarına karşılık geliyor. Bu açıdan da, yapılacak bu çalışma
ların, hem kamu kurumları arasındaki birbirine iletişim sağlamak açısından yapılan çalışmaların 
hem de özel sektör açısından kademeli olarak yıllara sari bu çalışmaların küçümsenmemesi ve de
ğerli olduğunun altını çizmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, bu Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun, şu anda hâlen devam eden 
bu Kurulun daha aktif hâle getirilmesinin ve kurumlar üzerindeki tesirinin artırılarak bir yaptırım 
gücünün sağlanmasının önemli olduğu kanaatini söylüyorum. Sivil toplum örgütleriyle beraber, 
üniversitelerin, meslek odalarının, enerji verimliliğiyle alakalı kurulacak danışmanlık şirketlerinin 
de burada önemli bir payının olacağını söylemek isterim. 

Artık, enerji sektöründeki serbestleşmeyle beraber, lisansa geçilmiş olmasının, aynı zamanda, 
enerji yöneticilerinin de alacağı bir eğitimle beraber sertifika döneminin getirilmesinin bir artı de
ğer olduğunu söylemek isterim. 

Enerji tüketen malların, özellikle, kullanım kılavuzlarında verimliliğe yer verilmesinin, yalnız
ca Enerji Verimliliği Haftası'nda bir sembol hâline gelmesinin daha ötesinde bir fonksiyonduk ta
şıması gerektiğine inanıyorum. 

Ben, bu kanun tasarılarında ve kanun teklifinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yıldız, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan. 
Sayın Özcan, buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; 1326 sıra sayılı, Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Yenilenebilir Enerji Kay
naklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi hakkında Anavatan Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, enerji tasarrufu, enerjinin akıllıca kullanılışıy-
la kayıpların en aza indirilmesi, aynı enerjiyle daha çok iş yapılması ve aynı iş için daha az enerji 
kullanılması anlamı taşımaktadır. Dahası, enerji, ticari bir mal değil, toplumsal bir hizmettir. Bu hiz
met, çoğu zaman, insanın kullanması zorunlu insanlık hakkına dönüşmüştür. Hatta, borçtan dolayı 
elektrik kesilmesi çoğu ülkede insan haklarına aykırılık olarak değerlendirilmektedir. 

Şimdi, birtakım kavramları oturtabilmek için söylemek istediğim şudur: Doğadan belirli bir 
üretim sonucu elde edilen petrol, hidrolik, doğal gaz, kömür, uranyum türleri birincil enerji kaynak
ları; kaynağın çevrimi sonucu elde edilen elektrik, hava gazı, petrol ürünleri, kok, briket gibi kay
naklar ikincil enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, jeotermal ve deniz gibi enerji kaynakları ise yenile
nebilir enerji kaynakları şeklinde adlandırılmaktadır. 

Diğer yandan, "enerji verimliliğinin artırılması, atık enerjilerin değerlendirilmesi ve mevcut 
enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarlarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal 
refahı engellemeden en aza indirgenmesi" olarak tanımlayabildiğimiz enerji tasarrufunun, enerji 
krizi yaşayan ülkelerin sorunlarının çözümünde önemli katkıları bulunmaktadır. 

Pek değerli arkadaşlar, enerji tasarrufunun önemi nereden geliyor? Çünkü enerji ihtiyacımız 
sonsuzdur; ama, enerji kaynaklanmız sınırlıdır. Bugün itibarıyla dünya enerji ihtiyacının önemli bir 

- 3 4 2 -



TBMM B:67 22 . 2.2007 O: 4 

bölümünü karşılamakta olan fosil yakıt rezervlerinin kullanım hızı ise sürekli artmaktadır. Bu artış, 
fosil kaynakların hızla azalması anlamına geldiği gibi, çevre kirliliği açısından da önemli sorunlar 
yaratmaktadır. 

Dünya enerji tüketimine ait birincil enerji kaynaklarının durumu şöyledir: Petrol yüzde 38,5; 
kömür yüzde 24,7; doğal gaz yüzde 23,7; nükleer yüzde 6,6; hidrolik yüzde 3 ve yenilenebilir ener
ji yüzde 3. 

Ülkemizde enerji tüketimine ait birincil enerji kaynaklarında ise durum: Petrol yüzde 42, taş kö
mürü yüzde 14, linyit kömürü yüzde 16, doğal gaz yüzde 15 ve diğerleri ise yüzde 19 civarındadır. 

Bunlardan başka, enerji toplumsal bir varlıktır. Günümüzde elektrik enerjisi toplumlar için vaz
geçilmez duruma gelmiş durumdadır. Şu an için dünyadaki toplam enerji kullanımının yüzde 35'i 
elektrik enerjisidir. Yakın gelecekte bu oranın daha da yükseleceği görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, elektrik üretimi, yapısı gereği, doğal tekeldir; yani, elektrik üretimi plan ve 
programlarının yapılmasına karar verme hakkının kimde olacağı en önemli husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çünkü, elektrik üretildiği an tüketilmektedir. Bu nedenle, kapasite fazlası yatırımlar, 
elektriği pahalı kıldığı gibi, gerektiğinde bulunmayan elektrik pahalı bir enerji türüdür. Bu nedenle 
de elektrik enerjisinde merkezî planlama zorunludur. Planlamanın yanı sıra, elektrik enerjisinin top
lumsallığı nedeniyle elektrik üretiminde üretim güvenliği ve fiyatlandırmada merkezî denetim ge
rekmektedir. Ayrıca, enerji üretiminde kamu yararını koruyucu merkezî denetim mekanizmaları zo
runludur. En önemli husus ise, enerjinin yapısı gereği, tüm sanayi tüketimlerinin temel girdisi ol
masıdır. Bu açıdan, özellikle elektrik enerjisi kesintisiz, yeterli ve ucuz olması zorunludur. Ayrıca, 
enerji fiyatlarındaki artışların, ona bağlı olarak çalışma durumundaki sanayi ürünlerinin fiyatını da 
doğrudan etkilediği sonucu enerjinin toplumsallığını belirler. Bu da, kamu hizmeti olarak algılan
masını gerektirir. Kesintisizliğinin ve yeterliliğinin koşulu ise merkezî planlamadır. Özellikle ener
ji dağıtımındaki özelleştirmeler, son derece dikkat çeken bir husustur. Çünkü, enerjide asıl olan, üre
timin belirli bir sabit fiyat üzerinden özel sektöre devletin alım garantili devri olmalıdır. Dağıtım 
ise, kesinlikle devlette kalmalıdır. Bu dağıtım ihalesini alan bazı firmalar, kayıp-kaçak oranının 
yüksekliğini mevcut abonelerin üzerine yükleyerek çıkarmaktadır. Son ödeme tarihlerinde ödenme
yen her fatura için beş iş günü içinde kapatılmasına yönelik uyarı yazısı gelmekte ve fahiş bir ge
cikme cezasıyla insanlar cezalandırılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, enerji nakil hatlarındaki eksikliği gidermenin maliyeti ise 10 milyar do
lara ulaşmakta ve yeni yatırım olmadığı için de bu rakam süratle artmaktadır. 2004 yılı rakamları
na göre, (sadece devletin ürettiği rakamlara göre) net tüketim 86 milyon 193 bin 844 olup, kayıp-
kaçak ise 20 milyon civarına ulaşmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, gelecekte ülkemizin enerji politikaları (teknolojik tercihler, mülkiyet, 
kaynak kullanımı) globalleşme söylemine paralel olarak kendi dışında çizilen senaryolara göre be
lirlenmektedir. Senaryonun ismi ise Avrupa Birliği ülkelerince saptanmış "Avrupa Enerji Güvenli
ği Anlaşması" başka bir deyişle "Avrupa Enerji Şartı"dır. 

Avrupa, enerji gereksinimini sağlamak üzere dört ana güzergâh belirlenmiştir. Bu güzergâhlar
dan gelecek enerji ile Avrupa enerji pazarı oluşturulacak ve enerji fiyatları da Avrupa sermayesinin 
kontrolünde olacaktır. Bu hatlardan ilki Kuzey Avrupa'yı ve Britanya Adası'nı beslemek üzere ön
görülen Kuzey Denizi enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıyan hattır. İkinci hat, Rusya enerji kaynak
larını Avrupa'ya taşıyan hattır ki, Orta Avrupa'ya taşıyan petrol ve doğal gaz hatlarıdır. Üçüncü hat, 
Kuzey Afrika enerji kaynaklarını taşıyacak olan Mağrip hattıdır. Bu hat şu günlerde tamamlanmış
tır. Dördüncü hat ise, Orta Doğu ve Orta Asya enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıması düşünülen hat
tır. Bu hattın Anadolu'dan geçmesi ise zorunludur. 

Avrupa ülkeleri, belirlenen bu hatların güvenliğini, hatların kontrollerinin kendi sermayelerin
de olmasında görmektedir. Bu amaçla iletim hatlarının geçeceği ülkeleri enerji sektörlerini özelleş-
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tirmeye zorlamaktadır. Anlaşma koşullarına göre taraf ülke sermayeleri yatırım yaptıkları ülke top
raklarında belirli ayrıcalıklar alacaklardır. İletim hattının geçtiği ülke hat kira bedeli tespit hakkını 
Avrupa enerji marketine devredecektir. Söz konusu anlaşmayı, bugün için, Avrupa Birliği ülkeleri 
dışında sadece Türkiye ve Cezayir imzalamıştır. 

Değerli arkadaşlar, sektörün en önemli sorunlarından birisi de, öteden beri Enerji Bakanlığı, 
Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Kömür İşletmeleri, TEAŞ, TEDAŞ arasında 
gerekli eş güdüm sağlanamaması ve çok başlılıktır. Bu çok başlı yapının her birinin önceliği diğe
riyle uyumlu olmadığı için sektörün öncelikleri tespit edilememektedir. 

Bunlarla birlikte, 1990'lardan sonra sektörde ciddi bir ihmal edilmişlik yaşanmaktadır. Yap-iş-
let-devret ve yap-işlet modellerine bel bağlanarak devam eden yatırımlar bile bitirilmemiştir. Bu du
rumu, en iyi, kurulu güç artış tablolarından görmekteyiz. Ama, en büyük tehlike ise, önlem alınma
ması durumunda 2020 yılında ithal kaynaklarına bağımlılık oranının yüzde 80'lere tırmanacaktır. 
Türkiye'nin bu sıkıntıyı aşabilmesi için, 2020'ye kadar toplam 80 milyar dolarlık enerji yatırımı 
yapması gerekmektedir. 

Bunların yanı sıra, Rus gazına yüzde 65 oranında bağımlı olan ülkemiz, 2005 yılında, aynı za
manda 1.000 metre küp gaza 260 dolar vererek en pahalı fiyatı ödeyen ülkelerden biri olmuştur. 
Gazprom'un açıklamasına göre, Türkiye 2005 yılında Rusya'dan alacağı doğal gaza 260 dolar öder
ken, Batı Avrupa ülkelerinin ortalaması 135 dolarda kalmıştır. 

Bir başka sorun ise, Türkiye'de 1 kilovat saat enerjinin maliyetinin, kömürde 3,43 sent, doğal 
gazda 4,33 sent, fuel-oil'de ise 4,22 sent gibi yüksek düzeylerde gerçekleşmesidir. Bu ise, Avrupa 
ülkelerinin en az 5-6 katı düzeyindedir. Bu yapılar değişmeden enerjide verimlilikten ve tasarruftan 
bahsetmek biraz haksızlık olur. 

Değerli arkadaşlar, üretime gerekli yatırımların yapılmamasının yanı sıra, sektörün bir diğer 
önemli sorunu, özellikle büyük şehirlerde dağıtım kayıplarının yüksekliğidir. Bu nedenle, üretim 
yeterli olsa bile, tüketiciye istenilen kalitede elektrik verilmesi olanaksızdır. Resmî istatistiklere gö
re, ortalama şebeke kayıpları yüzde 18'dir. Bu, bazı yörelerde ise özellikle yüzde 25 ve yüzde 32'yi 
bulmaktadır. Oysa, kayıplar, gelişmiş ülkelerde yüzde 8-10 civarındadır. Altyapıya yapılacak ek ya
tırımlarla, sisteme sağlanan elektrik enerjisi miktarında artış sağlanması ve ülke ekonomisine kat
kının yanı sıra, tüketiciye istenilen nitelikte elektrik enerjisi verilebilecektir. 

Değerli arkadaşlar, görüşülen teklifle, yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi amaç
lanmaktadır, çünkü çevreye verilen zarar yok denecek kadar azdır. Yalnız, bu hususta da çok geç 
kalınmıştır, çünkü, özellikle bazı termik santrallerin yatırım aşamasında baca gazı arıtma ve kül tut
ma üniteleri ya yapılmamış ya da gerektiği şekilde yapılmamıştır. Bunun en iyi örneği, Yatağan, Ye-
niköy ve Kemerköy Termik Santralleridir. 

Değerli milletvekilleri, enerji kullanımında tasarruf ve bazı sorunların çözümü için öncelikle 
gerçekçi ve merkezî bir enerji planlaması yapılmalıdır. Özellikle termik santrallerin baca gazı arıt
ma ve kül tutma tesisleri hızla devreye sokulmalı ve çevreye olan etkileri azaltılmalıdır. Böylelik
le, kapasite kullanma oranı yukarı çekilecektir. Özellikle ulusal kaynaklarla çözüme yönelinmeli ve 
gerek proje gerek plan gerekse başlanılan hidroelektrik santraller bir an önce bitirilmelidir. Böyle
likle, hem ucuz enerji üretilecek hem de tüketime ucuz elektrik verilerek sanayinin rekabet gücü ar
tırılacaktır. Elektrik enerjisi üretimindeki dışa bağımlılık en alt düzeye indirilecektir. Mesela, rüzgâr 
enerjisinde yeni çıkarılan rüzgâr haritası bu konudaki potansiyeli tespit etmede çok faydalı olacak
tır. Güneş enerjisinden en çok oranda yararlanma konusunda teşvik edici bir politika benimsenme
lidir. Sadece yüzde 5'inden yararlanılan ülkemizin 2.450 megavatlık elektriksel kullanılabilir jeoter-
mal potansiyelinin, tümüyle kullanılması konusunda gerekli yatırımlara gidilmelidir. 

Bunlardan başka, elektrik enerjisinin verimli kullanımı konusunda merkezî projeler geliştiril
meli, özellikle elektrik enerjisinin yoğun olarak kullanıldığı çimento ve demir-çelik sektörlerinde 
hızla az elektrik tüketen teknolojilere yönelinmelidir. 
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Elektrikli ev aletlerinde, kademeli olarak az enerji tüketen teknolojilere geçilmelidir. Dahası, 
üretim, iletim ve dağıtımda bozulan merkezî yapı yeniden oluşturulmalı ve sistemin bütünlüğü sağ
lanmalıdır. 

Dağıtım özelleştirilmesi uygulamalarından hızla vazgeçilmelidir. Özelleştirilmiş olan bölgeler 
derhâl merkezî sisteme dâhil edilmelidir. Bu açıdan, bu kanun teklifi ile oluşturulan Enerji Verim
liliği Koordinasyon Kurulunun, planlama ve karar vermede çok merkezli yapıdan kaynaklanan so
runları azaltacağını umuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, enerjinin bir boyutu da çevredir. Enerji, tüketim karakterinden dolayı her 
şekliyle çevreye bozucu bir etki gösterir. Bu tür bozucu etkiler azaltılsa bile, hiçbir zaman bu azal
manın asgariye düşmeyeceği görülmektedir. Daha fazla kazanç uğruna yapılan aşırı üretim ve kon
trolsüz tüketim, doğada yıllarca oluşan dengeleri bir yıl içerisinde bozabilir. Hidrolik santraller, eko 
dengeyle birlikte iklimsel değişikliklere neden olduğu gibi, termik üretim, sözü çok edilen sera ga
zı etkisi ile buna bağlı küresel ısınmanın temel nedenleridir. Kısacası, her tür kültürel üretimde ol
duğu gibi enerjinin her tür üretimi de doğal çevreyi bozar. Üretimdeki bozucu etki de her zaman 
olumsuz yöndedir. Oysa enerji, aynı zamanda bir zorunluluktur. O hâlde, enerji verimli kullanılma
lı, üretimdeki çevresel etkiler değerlendirilmelidir. Enerji maliyetindeki temel kriter toplumsal ma
liyet olmalıdır. Oysa, sermaye açısından temel güdü kârdır. İstatistikler, enerjinin Türkiye'de OECD 
ortalamasından 3 kat daha verimsiz kullanıldığını göstermektedir. Buradaki temel neden ise, geliş
miş ülkelerin kendi ülkesinde çevresel sorunları ve enerji yoğunluğu nedeni ile geliştirmediği çi
mento ve demir-çelik sektörünü Türkiye'ye kaydırmalarıdır. Enerji yoğunluğu kavramı, gelişmişlik 
tanımlamasında en sağlıklı ve doğru parametre olup, birim enerjiden üretilen birim ekonomik değer 
arasındaki ilişkidir. Gelişmişlik, az enerji kullanarak çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçümle-
nebilir. Gelişmiş ülkelerin bu konudaki en büyük başarısı da bu husustur. 

Değerli arkadaşlar, enerji üretimi için yapımı planlanan baraj ya da termik santrallerde, Hasan-
keyf örneğinde olduğu gibi, insanlığın yüzlerce yıllık birikimlerinin ürünü kültürel kalıntılar yok 
edilmemelidir. Bunlardan başka, 1800'lü yıllardan beri, fosil yakıtları, kömür, petrol, doğal gaz ya
kıyoruz. Fosil yakıtların alternatifini bulmak ve beraberinde enerjinin etkin ve verimli kullanımını 
teşvik etmek gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, 2010 yılında, enerji envanterindeki yenilene
bilir enerji kaynaklarının payını yüzde 22'lere çıkarmak istemektedir. 

Sera gazı emisyonunun yüzde 25'ini veren Amerika Birleşik Devletleri katkıda bulunmadan, 
dünyadaki küresel iklim değişikliği sorunu çözülemez. Kyoto Protokolü'nü imzalamayan ABD, se
ra gazları emisyonunu düşürecek teknolojik yatırımlara da kaynak ayırmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, tabii ki, enerjiyi verimli kullanacağız ve bu kullanımdan sağlanacak 
enerji tasarrufuyla da, yılda 4 milyar lira havaya gitmemiş olacaktır. Bunlar da, konuyla ilgili ulu
sal bilinçten geçmektedir. Yani, halkın, reklamlarla, tanıtımlarla sürekli bilinçlendirilmesi gerek
mektedir. 

Umarız, görüşülen kanun teklifindeki eğitim ve bilinçlendirme, yenilenebilir enerji kaynakla
rının yaygınlaştırılması gibi temel stratejilerin geliştirilmesine yönelik olarak sektörel uygulamalar 
çeşitli teşviklerle yapılarak, bu yenilenebilir enerjiyi halkımızın hizmetine sunmak... 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz bina sektörü, 2002 yılı verilerine göre, 18 milyon TEP (Ton Eşde
ğeri Petrol) tüketim miktarıyla sanayiden sonra en fazla enerji tüketiminin gerçekleştiği sektördür 
ve bu miktar, nihai enerji tüketiminin yüzde 35'ini almaktadır. Elektrik tüketimindeyse, sektör, yüz
de 43 paya sahiptir. 

Ülkemizdeki eski binaların pek çoğunda enerji tasarrufu için yeterli önlemler alınmamıştır. Do
layısıyla, sadece çatı yalıtımı, çift cam ve sızma kayıplarının azaltılması önlemleriyle sağlanabile
cek önemli boyutta enerji tasarrufu potansiyeli mevcuttur. 
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Yalıtım iyileştirmelerinin sağlayacağı tasarruf potansiyellerinin yanı sıra, mevcut tüm binala
rın, soba ve kalorifer gibi ısıtma sistemlerinde iyi işletme ve verimli ısıtma sistemlerinin kullanıl
masından gelebilecek tasarruf potansiyelleri... Ayrıca, verimlilik sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, yenilenebilir enerjiyi daha ucuza mal etmenin yolu, özellik
le rüzgâr enerjisinden faydalanmak, güneş enerjisinden faydalanmak... Termik santrallerin daha ve
rimli hâle getirilmesinde yarar vardır. Eğer, biz, tasarruf yapacaksak, doğayı koruyacaksak, insan
lara daha iyi hizmet sunacaksak... Bu enerjinin maliyetini düşürmenin yolu ise... Dışa bağımlılık
tan kurtarmanın, doğal gaza bağımlılıktan kurtarmanın... Dışarıdan gelecek herhangi bir ithal ener
jiyle bu sorunları çözemeyiz. Biz, öz kaynaklarımıza güvenmeliyiz ve bu öz kaynaklarımızı hare
kete geçirerek enerjimizi daha yenilenebilir, daha çevreyi koruyabilir şekliyle düzenlememizde ya
rar vardır. 

Bu yasa, gerçekten, ülkemiz için ve halkımız için faydalı bir yasadır. Biz, Anavatan Grubu ola
rak bu yasayı destekliyoruz. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyor, yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm 1 ila 15'inci maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü. 
Sayın Ülkü, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HAKKI ÜLKÜ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1326 sı

ra sayılı, Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji
si Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enerjinin etkin kullanımı, refah seviyesinden fedakârlık 
yapmaksızın ve kalite ve performansı düşürmeden bir mal veya hizmet elde etmek için gerekli olan 
enerji miktarının azaltılmasıdır. Enerjinin etkin kullanımı sonucunda sağlanacak enerji tasarrufu
nun, daha hızlı ve daha ucuza elde edilebilen enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyada kabul edi
len bir gerçektir. Bu bağlamda, enerjinin etkin verimliliğini sağlayacak bir yasal düzenleme ulaşım 
alanında, konutlarda, sanayide nasıl olmalıdır? 

Ulaşım alanında, bir kişinin ya da bir malın 1 kilometrelik bir mesafeyi en hızlı ve en az ener
jiyi harcayarak, çevreyi de kirletmeden nasıl taşınması gerektiğini ortaya koyacak düzenlemeler yer 
almalı. 

Konutlarda, konutun metre kare başına yılda ne kadar enerji tüketeceği belirlenmelidir. Buna 
göre, bir konutun yılda 50 kilovat saatten daha fazla enerji tüketemeyecek şekilde yapılması hükme 
bağlanmalı ya da bu amaçlanmalıdır. Bugün dünyada mevcut enerji etkin binalar da bu düzeydedir. 
Türkiye'de de bu amaç teşvik edilmelidir. 

Ülkede kullanılan tüm son kullanım cihazlarının mevcut en yeni teknolojiyle olmasını teşvik 
ve talep etmelidir. 

Sanayide ise, kullanılan enerjinin ve motorların bugün dünyada yüzde 80 daha az enerji tüke
tenleri mevcuttur. Başka ülkelerin artık terk ettiği çok enerji harcayan motorların kullanımının dur
durulmasını ve tüm yatırımlarda en yeni teknolojiyi kullanmayı tercih ederek enerji tasarrufu sağ
layan yatırımcıların etkin bir şekilde teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 
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Eğer enerjinin etkin kullanımına ilişkin yapılan bir yasal düzenleme açıkça bu koşullan taşımı
yorsa, o düzenleme iş olsun diye çıkarılmış demektir. 

Şimdi, görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısıyla, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakla
rının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde alım garantisi 5,5 
euro sent olarak belirleniyor. 

Bildiğiniz gibi, mevcut yasada böyle bir alt sınır belirtilmemişti. O dönemde, yani, 5346 sayı
lı Yasa çıkarken, gerek bizler gerekse konunun uzmanları, böylesi bir alım garantisini açıkça belirt
mediğinden yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için yeterli yatırım talebinin olma
yacağını belirtmiştik. Nitekim, şimdi, teklifi hazırlayan arkadaşlarımız da bunu dile getirmişlerdir. 
Açıkça deniliyor ki: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaç
lı Kullanımına İlişkin Kanun'un yürürlüğe girmesinden bu yana, yerli ve uluslararası kredi kuruluş
larının tamamı yapılan kredi başvurularını olumsuz bir şekilde yanıtlamışlardır. Yatırımcılar böyle 
bir maddenin olmayışı sebebiyle uygun şartlarda kredi tedarik edememektedirler. Böylece, projele
rin gerçekleşmesi mümkün olmamakta ve bahsi geçen Yenilenebilir Enerji Kanunu amacına ulaşa
mamaktadır. Dediğim gibi, biz ya da bizim arkadaşlarımız komisyon görüşmelerinde ve gerekse ge
nel kurullarda bunları dile getirmiştik. 

Geçtiğimiz günlerde, yani, 9-12 Eylül 2006 tarihlerinde, Dikili'de benim de üyesi olduğum Eu-
rosolar Derneği tarafından "Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi Kullanımının Önündeki Engeller Nasıl Aşı
labilir" diye bir toplantı yapıldı. Burada, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilen elektrik mikta
rında bu Kanun'da öngörülen toplam elektrik üretiminin yüzde 8'lik hedefine kısa sürede ulaşılabil
mesi için elektrik alım fiyatının 5,5 sent, alım süresinin de on yıl olarak saptanması gerektiğini, böy
lece, bu hedefe ulaşıldığında fosil yakıt -yani, başta doğal gaz olmak üzere- ithalinden her yıl 600 
milyon euro tasarruf edilmiş olacağını ortaya koymuş idik. Şimdi, bu tasarıyla getirilen 5,5 euro 
sentlik alım garantisi belki rüzgâr santrallerinin kurulumunu daha kolay hâle getirecektir. Fakat, bu 
artış, ne yazık ki, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik kullanımını teşvik etmekten uzaktır. 
YEK'in, yani, yenilenebilir enerji kaynaklarının her birinin tek bir fiyat üzerinden değil, ayrı ayn 
değerlendirilerek, kapasite büyüklükleri dikkate alınarak, yüksek kapasiteli yenilenebilir enerji kay
naklarından daha düşük kapasiteli olana doğru daha fazla teşvik verilmesi sağlanmalı idi. Amaç, bu 
yasayla, her türe ve kapasiteye göre, ayrı ayn yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapılabilir hâle 
getirmek olmalıydı. Kaldı ki, 5,5 sentlik alım garantisinin bile, rüzgârın yoğun olduğu yerlerde gö
rece az olduğu için, bu yerler arasında az olan yerlerdeki yatırımları daha çok teşvik edecek şekil
de bir farklılaştırmaya gidilmediği için yeterliliği de kuşkuludur. Nitekim, Türkiye'de genel olarak 
YEK'ten elektrik üretimi için yapılan müracaatlann sayısındaki yetersizlik de, mevcut 5346 sayılı 
Yasa'nın, bu haliyle, pek işe yaramadığını göstermiştir. Bir yatınmcının güneş pillerinden elektrik 
üretimine yatırım yapması için ekonomik açıdan gerekli olan teşvik miktannın kilovat saate 20 eu
ro sent olması gerekiyor. Oysa, biz, bugün, bu düzenlemeyle, 5,5 sentlik bir fiyat veriyoruz. Bu ye
terli değildir. 

Gelelim, AKP Hükümetinin yenilenebilir enerji kaynaklarının doğal gaz karşısında desteklen
mesi konusundaki samimiyetine. Şimdi, özellikle son günlerde küresel ısınma ve iklim değişikliği 
konusu tekrar gündeme gelince, gerek Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gerekse Sayın Çev
re ve Orman Bakanı, özellikle jeotermal enerjiyi vurgulayarak, Hükümetin doğal enerji kaynakları
nı etkin şekilde desteklediğini söylemeye başladılar. O zaman, ben soruyorum: Madem jeotermali 
bu kadar etkin bir şekilde desteklediniz. Öyle ise, 

1) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı
na İlişkin Kanun'un 7'nci maddesi açıkça "Yeterli jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerdeki va
lilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle 
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jeotermal ve güneş termal kaynaklanndan karşılamaları esastır." dediği hâlde, neden bu Yasa'yı tam 
bir yıl komisyonda bekletip, bu sırada, alelacele doğal gaz dağıtımı ihalelerini yaptınız? 

2) Çevre ve Orman Bakanlığı, 13 Ocak 2005 tarihinde çıkardığı yönetmelikle -sözde, hava kir
liliğinin azaltılması amacıyla- doğal gaz hatlarının geçtiği yerlerde ısınma amacıyla doğal gazın 
kullanılmasını neden zorunlu kılmak istedi? 

3) Yasa 10 Mayıs 2005'te kabul edildikten sonra, 7'nci madde açıkça "önceliğin jeotermal kay
naklara verilmesi esastır" dediği hâlde, neden "önceliği idareler belirler" diyerek bunu işlevsiz kıl
maya çalıştınız? 

Gerçekten ikna edici ya da samimi bir cevap veremediniz bunlar için şimdiye kadar. 
Ve son olarak, Hükümet, jeotermal kaynakların bulunduğu yerleri bu şekilde doğal gaza boğ

duktan sonra, MTA Genel Müdürlüğü, elinde bulunan jeotermal sahaların ve kuyuların kullanımını 
özel sektöre devretti. Bu doğrultuda, yirmi jeotermal sahası ve kuyuların kullanım haklarının özel 
sektöre devredilmesi öngörüldü. Şimdi, bütün bu gelişmelerden sonra, Enerji Bakanımız, çıkıp da, 
bu ihaleleri alan firmaların jeotermali ısınma amacıyla da kullanacağını söylüyor. Oysa, artık çok 
geç. Hükümet amacına ulaştı. Başta Ege'dekiler olmak üzere, ülkemizdeki neredeyse tüm jeotermal 
alanlarda doğal gaz dağıtım şebekeleri bitirilmek üzeredir. Yani, jeotermal in ısınma amaçlı kullanıl
ma imkânı artık neredeyse imkânsızdır, hatta hiç yoktur. 

Bizler, yenilenebilir enerjiyi teşvik eden ve kullanıma açan her türlü girişimi destekliyoruz. 
Şimdi görüştüğümüz bu kanun tasarısını da destekliyoruz. Fakat, dört yıllık icraatından sonra, ikti
darın, yenilenebilir enerji kaynaklarını gerçekten desteklediğini, bu yönde ciddi ve ayrıntılı bir po
litikası olduğunu söyleyemeyiz. Ülkemizin jeotermal gibi ucuz, temiz, yenilenebilir enerji kaynağı 
varken, halkımızın doğal gaz gibi pahalı, fiyatı sürekli artan ve vanası dışarıda olan bir enerji türü
ne mahkûm edilmesi, jeotermal enerji açısından zengin olan neredeyse tüm bölgelerde doğal gaz 
dağıtım ihaleleri yaparak bir yandan kendi zenginini yaratma amacına hizmet ederken, bir yandan 
da halkın cebine el uzatılması büyük bir acımasızlık ve her şeyden önce de büyük bir insanlık su
çudur. Bunun hesabı, inanıyorum ki, halk tarafından sorulacak. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ülkü, konuşmanızı tamamlayınız. 
HAKKI ÜLKÜ (Devamla) - Çok geç kalınmış olsa da, uzun zamandır beklenen Enerjinin Et

kin Kullanımı Yasa Taslağı'nın bir an önce yaşama geçmesi dileğiyle, sizleri fazla bekletmeden -
çünkü, biliyorum maç da var- hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP ve Anavatan Partisi sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler. 
Buyurun Sayın Güler. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, değer

li milletvekili arkadaşlar; Yenilenebilir Enerji Kanunu'nun birinci bölümü üzerine söz almış bulu
nuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, enerjinin stratejik bir ürün olduğunu, dünyanın en temel sorunu olduğunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Enerjiye hükmeden dünyaya hükmediyor. Enerji, bir ekonomik girdinin en önemli un
suru ve buna karşın "enerjiyi üretmek mi yoksa tüketmek mi" arasında baktığımızda, biz Türkiye 
olarak diyoruz ki, yüzde 80 enerjimiz dışa bağımlı olan bir ülke konumundayken, bugün yaşanılan 
bunca ekonomik sıkıntının, ödediğimiz faturanın halkımız tarafından nasıl ödendiğini hepimiz çok 
iyi biliyoruz. 
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Bugün, günümüzde, enerji politikalarının, eğer, yenilenebilir enerjiye dönüşümü konusunda bu 
kanunun özüne baktığımızda, biz, Anavatan olarak yapıcı görüyoruz, asıl, Türkiye'nin geç kalmış
lığından yakınıyoruz. Bugün, gecikmişliğin faturasını bu Türk halkı ödüyor ve her geçen gün Tür
kiye, dünyanın en pahalı enerjisini tüketirken, elektrik, petrol, yüzde 80'i vergilere tabi tutulurken, 
bunu Türk halkı olarak hak etmediğimizi düşünüyoruz ve bu yüzden de Türkiye'nin ekonomik po
litikası, özellikle ihracatın yüzde 70'i dışa bağımlı, yani, ithale bağımlı ihracat anlayışı gelişmekte. 
Tabii ki, günümüzde birçok işletmeci, KOBİ'ler, artık, Türkiye'den kaçışın arayışı içerisinde. Tür
kiye'deki girdilerin yüksekliğinden dolayı, rekabet koşullarının olgunlaşmamasından dolayı, hep, 
Türkiye'den kaçış arayışında. 

Biz de diyoruz ki, Türkiye'nin sorunu, üretmek ve verimli üretmek. Aslında, akılsız üretimin 
ve yönetimsizliğin yarattığı sıkıntının faturasını Türkiye ödüyor. Bu konuda işsizlik, bu konuda 
yoksulluk, bu konuda umutsuzluk, bu konuda alabildiğine karamsarlık, korku, kaygı, yani, bir kısır 
döngü. 

Biz de Anavatan olarak diyoruz ki, enerji, bu ülkenin temel bir devlet politikası hâline gelme
li ve bu konuda ucuz, ulaşılabilir ve güvenli bir enerji politikası, yani, en az on yılımızı, yirmi yılı
mızı yönlendirebileceğimiz bir yapılandırma, yeniden yapılandırma anlayışı. Ama, görüyoruz bu
gün, enerjinin yüzde 60'ı doğal gaza bağlı, yenilenebilir enerji türlerinden olmasına rağmen. Buna 
karşın, yüzde 60'ı, hepimiz çok iyi biliyoruz, Rusya'ya bağımlıyız ve enerjide bağımlılığın yarattı
ğı sıkıntıları İran'da da yaşadık keza. Sayın Bakan itiraf etti kısmen, dedi ki: "Havalar... Allah'tan 
tatildi, bu İran'ın doğal gaz kesintisi kısmen hissedilmedi." 

Biz o zamanlar da paylaşmıştık, bir ülkenin enerjide bağımlılığı, yaratacağı sıkıntılar silahtan 
daha tehlikeli ve stratejik bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Biz de diyoruz ki, Türkiye'nin bu ka
dar yer altı kaynakları ve yer üstü kaynakları, bu kadar imkânlar varken biz neden kıtlık çekiyoruz, 
neden yoksulluk çekiyoruz ve neden yüzde 80'e varan bir enerji bağımlılığı? İşte, kötü yönetim, so
run bu kötü yönetim. AKP İktidarı da bu süreci başarılı bir şekilde yönetemedi ve dört buçuk yılı 
maalesef bu ülke adına kayıp. Her geçen gün, işte, gerek Mavi Akım Projesi ve gerekse Türkiye'nin, 
Bakû-Ceyhan petrol boru hattı gibi sayacağımız birçok, stratejik gibi görünmesine karşın, işte, çı
kacak Petrol Kanunu... 

BAŞKAN - Sayın Güler, üç beş saniye müsaade edin. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başkanı, saygıdeğer milletvekilleri, ko

misyon sırasındaki arkadaşlarım, lütfen, görüşmeler yapacaksanız kürsü arkasına geçiniz efendim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Çilingir... 
Arkadaşlar, lütfen, konuşma yapacaksanız kürsü arkasına geçelim. İstirham ediyorum, lütfen... 
Buyurun Sayın Güler, devam ediniz. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tabii ki, bu konuda, biz Anavatan olarak, yenilenebilir enerji konusunda, aksayan yönlerin bi

raz da gecikmişliğine rağmen, bunun altında yapıcı olarak evet diyoruz. Türkiye'nin, bu kadar gü
cünün farkına varması lazım. Enerji politikalarının, on beş-yirmi yıla dayanan ve bağımlılık süreci
ni, her geçen gün dozu yükselen bir bağımlılığı hissediyoruz ve bu da, övündüğünüz bir nokta ola
rak da altını çizebilirsiniz, ama bu ülke adına millî menfaatimiz değil. Biz de diyoruz ki, Türki
ye'nin, çok ciddi, istihdamına da potansiyel anlamda katkıda bulunabilecek yenilenebilir enerji, gü
neş, rüzgâr, yer altı kaynaklarımız ve biyodizel... Bunlar herhalde tartışılacak, ama daha biyodizel, 
bugün tarım sektörü olan ülkemde daha doğmadan öldü. Çünkü neden: Ee, yüzde 18 gibi büyük bir 
katma değer vergisi ve özellikle diğer -ÖTV gibi- vergilerle, normalinde petrol karşısında maalesef 
şansını yitirdi. Biz de diyoruz ki, gelin yapıcı olalım, gelin bu ülke menfaatlerini hep beraber koru
yalım. Biz, yenilenebilir enerjiden yanayız ve Türkiye'nin de bu konuda ciddi potansiyeli var ve bu 
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potansiyelini hayata geçirsin ve cevher olarak da işlensin ve Türkiye'nin dünya ekonomik liginde 
verimliliği artırabilecek ve özellikle de rekabet gücünü artırabilecek bir enerji politikası yaratalım. 
Ama, gördüğümüz kadar, sadece bağımlılıktan öteye gitmeyen bir süreç yaşıyoruz. 

İkincisi: Tabii ki, üretmek yanında bu da iletişim ve tasarruf süreci. Bu konuda da biraz müs
rifiz Türk toplumu olarak da. Her yerde tüketen bir toplumuz. Enerjimizi de tüketiyoruz. Karşılığın
da elde ettiğimiz verimlilik ise maalesef düşük. Bu kadar... Meclis dâhil olmak üzere bakıyoruz, bir 
plan dâhilinde gün ışığından faydalanmamız gerekirken, öyle, plan projeyle, gerek ısıtmada ve ge
rekse aydınlanmada olağanüstü bir verimsizlik yaratılmış. Yani, burada, aslında, Türk toplumunun 
aydınlarına, kamu yönetimine, özellikle güneş enerjisi başta olmak üzere, tüm enerji kaynaklarını 
verimli kılabilecek bir anlayış hâkim olmalı. Ama, gördüğümüz kadar, işte dünya kadar elektrik 
enerjisi harcıyoruz, ama karşılığında elde ettiğimiz olağanüstü bir verimlilik söz konusu değil. 

Biz de diyoruz ki, bu kanunun Türk toplumunun hayrına olacağını düşünüyoruz. Bir an önce 
dünyayla rekabet edebilecek, özellikle, işte genç girişimci ve işletmecinin rekabetini ve verimliliği
ni artıracak bir enerji politikası olması gerektiğine inanıyoruz ve maliyet olarak baktığımızda 5,5 
euro sent/kilovat saate mal edilebilecek bir güneş enerjisi veya rüzgâr enerjisinden dolayı veya 
"HES" dediğimiz hidroelektrik santrallerinden elde edilecek. Ama, buna rağmen, maliyet 5,5 euro 
sent değil tam tersine 11 euro sente kadar çıkabiliyor. Bunu da, rekabette, en önemli, aksayan bir 
yön olarak görüyoruz. Daha ucuz, daha kaliteli, daha -özellikle de küresel ısınma yaşayan dünya
mıza- olumlu, karbondioksitten uzak, karbon yakıtlarından uzak bir enerji türü dediğimiz bu yeni
lenebilir enerjinin ülkemize faydalı olacağını düşünüyoruz. Başta bağımlılığımızın... Başta ekono
mik yarışta daha öne geçebileceğimiz bir strateji. Bu kanunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. 

Birazdan... Tabii ki, önemli bir enerji dediğimizde, Fenerbahçe var, buradan kendisini kutlu
yorum. Ben Fenerbahçeli olmamama rağmen Fenerbahçeye başarılar diliyorum ve böyle bir ortam 
içerisinde hepimizin başarıya ihtiyacı var, hepimizin huzura ihtiyacı var. 

Bu doğrultuda, bu kanunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Anavatan 
Partisi ve AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.13 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.16 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67'nci Birleşimi'nin Beşin
ci Oturumu'nu açıyorum. 

1326 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
l'inci maddenin başlığını okutuyorum: 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1-
BAŞKAN - l'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kapsam 
MADDE 2-
BAŞKAN - 2'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tanımlar 
MADDE 3-
BAŞKAN - 3'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kurul ve Yetkilendirmeler 
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
MADDE 4-
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yetkilendirmeler 
MADDE 5-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar 

Eğitim ve bilinçlendirme 
MADDE 6-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Uygulamalar 
MADDE 7-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Destekler ve Diğer Uygulamalar 

Destekler 
MADDE 8-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer uygulamalar 
MADDE 9-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İdarî Yaptırımlar ve Çeşitli Hükümler 

İdarî yaptırımlar ve uygulama 
MADDE 10-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bakanlığın yetkileri 
MADDE 11-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstisnalar 
MADDE 12-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.19 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 19.22 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 67'nci Birleşim'in Altıncı Oturumu'nu açıyorum. 
1326 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
13'üncü madde üzerinde bir adet önerge vardır. Önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1368 sıra sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı'nın 13 üncü maddesi ile 

2918 sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapan 
bu maddenin birinci fıkrasına (j) bendinin eklenmesini, ikinci fıkrasının (c) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Ekrem Erdem Mustafa Duru 
Hatay İstanbul Kayseri 

Mehmet Çiçek Ünal Kaçır Fatma Şahin 
Yozgat İstanbul Gaziantep 

j) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarıl
mış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgar enerjisine dayalı lisans almak maksa
dı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde 
görüş oluşturmak. 

c) EİE İdaresi Genel Müdürlüğü bu görevlerini yerine getirirken Hidrometrik Ölçüm İstasyon
ları kurar, işletir ve sondajlar yapar. Merkezde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihdas edilir. Bu 
daire başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesine sayı
lan görevleri yürütür. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Bir düzeltme var efendim, "maddesinde" olacak. 
\ ; 

BAŞKAN - Tamam, gerekli not alınmıştır. ' 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Biz takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Katılı

yoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Değişiklik önergesi ile; 
-Türkiye'deki rüzgar enerjisi alanlarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, 
- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün mali işlerle ilgili mevcut yapısının 5018 Sa

yılı Kanunla uyumlu hale getirilmesinin temini, 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 13'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1326 sıra numaralı Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı'nm 15 inci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Yüksel Çavuşoğlu Alaettin Güven 

Hatay Karaman Kütahya 
Ünal Kaçır Fatma Şahin Ekrem Erdem 

İstanbul Gaziantep İstanbul 
Madde 15- 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak 

yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel ki
şilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzen
lenir. 

Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, ku
rulu gücü azami ikiyüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel 
kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. 

Kurum, mevcut üretim lisanslarında ve lisans başvurularında teminat ister. Teminat alınması ve 
irat kaydedilmesine ilişkin hususlar ilgili yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
4628 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin sistematize edilerek tek madde altında toplanması 

ve kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 15'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. İkinci bölüm, geçici 1 ila 7'nci maddeler 

dâhil 16 ila 22'nci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde, Sayın Seyhan, konuşacak mısınız efendim? 
TACİDAR SEYHAN (Adana) - Konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Tacidar Seyhan. 
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Buyurun Sayın Seyhan. 
CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

birinci bölümde bazı çekincelerim vardı. İletim hatlannda alınan bedellerden yenilenebilir enerji 
kullanan, bu enerjiyi üreten firmalara indirim yapılmasının doğru olacağını, bu sektörü teşvik ede
ceğini söylemiştim. Zaten, bu, daha önceki kanunda, yüzde 50 indirim uygulanıyordu. Şimdi yap
tığımız değişiklikle yüzde 85'e çıkardık bu indirim oranlarını. Amacımız, iletimde firmalara binen 
mali yükü hafifletmek. Bu nedenle, kreditörleri de etkileyeceğinden, yatırımı da artıracağından böy
le bir şeyi doğru bulduk. 

Bir diğer sıkıntımız da, 5 euro sentin altında olamaz satış bedeli. Devlet bir alım garantisi ve
riyor. Bu, Türkiye ortalama fiyatı üzerinden EPDK tarafından belirleniyor idi. Ama, önceki teklifi
mizde "5 euro sentten az olamaz, 5,5 euro sentten fazla olamaz." dedik. Fakat, eğer bir dağıtıcı ya 
da üretici firma Türkiye'de üretim yapar ve serbest piyasada 5,5 euro sentin üstünde bir alıcı bulur
sa bunu satma imkânı olmuyordu. Ancak, arkadaşlanmızı mağduriyetten kurtarmak için biz "5 eu
ro sentten az olamaz, 5,5 euro sentten çok olamaz." dedik, ama serbest piyasaya sattığında, burada 
bir üst sınır getirmedik. Çünkü, eğer Türkiye'de enerji fiyatları yukarı doğru çekilirse, iletim hatla
rına yük binerse sektör sıkıntıya düşmesin diye böyle bir düzenleme yapma gereği duyduk. 

Ben, bunun için anlayış gösteren yetkilileri de kutluyor, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seyhan. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptık

tan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
MADDE 16-
BAŞKAN - 16'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 17-
BAŞKAN - 17'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - 16'yı kaldırmak için önerge var orada. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.31 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.43 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 67'nci Birleşim'in Yedinci Oturumu'nu açıyorum. 
1326 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
18'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1326 sıra numaralı Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı'nın 18'inci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Hüseyin Ekmekcioğlu Nuri Çilingir 

Hatay Antalya Manisa 
Tuncay Ercenk Tacidar Seyhan İzzet Çetin 

Antalya Adana Kocaeli 
Ramazan Kerim Özkan 

Burdur 
Madde 18- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji

si Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 6- Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi 

ve ticaretinde, lisans sahibi tüzel kişiler aşağıdaki uygulama esaslarına tabidirler: 
a) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kay

naklarından elektrik enerjisi üreten YEK Belgeli tesislerin işletmede on yılını tamamlamamış olan
larından, bu maddede belirlenen esaslara göre elektrik enerjisi satın alırlar. 

b) Bu Kanun kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik enerjisi 
miktarına ilişkin bilgiler her yıl EPDK tarafından yayınlanır. Perakende satış lisansı sahibi tüzel ki
şilerin her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının ülkede sattıkları top
lam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden satın alırlar. 

c) Bu Kanun kapsamında satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl için 
EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatıdır. Ancak uy
gulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk 
Lirasından fazla olamaz. Ancak, 5,5 Euro Cent/kWh sınırının üzerinde serbest piyasada satış imkânı 
bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi tüzel kişiler bu imkândan yararlanırlar. 

Bu madde kapsamındaki uygulamalar 31/12/2011 tarihinden önce işletmeye giren tesisleri kap
sar. Ancak Bakanlar Kurulu uygulamanın sona ereceği tarihi, 31/12/2009 tarihine kadar Resmî Ga-
zete'de yayınlanmak şartıyla, en fazla 2 yıl süreyle uzatabilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ülkemizde perakende lisans sahibi tüzel kişilerin dışında toptan satış şirketleri serbest üretici

lerle elektrik enerjisi satmaktadırlar. Dolayısıyla ülkede satılan elektrik enerjisi miktarı perakende 
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lisans sahibi tüzel kişilerin sattıklarından daha fazladır. Bu durum nedeniyle "ülkede satılan" ifade
sinin kullanılması halinde yenilenebilir enerji kaynaklarından alım zorunluluğu olan perakende sa
tış lisansı sahibi tüzel kişilerin yükümlülükleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elek
trik enerjisinin satış imkânı azalmaktadır. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki "ülkede 
satılan" ifadesi "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin ülkede sattıkları" şeklinde değiştirilmiş 
ve perakende lisans sahibi tüzel kişilerin alım yükümlülüğünün 5346 sayılı Kanunun mevcut halin
deki durumunun korunması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi amaç
lanmaktadır. 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine eklenen ifadeyle yatırımcılardan oluşacak tered
dütlerin önüne geçmek ve yenilenebilir enerji kaynaklanna dayalı lisans sahibi tüzel kişilere 5,5 
Euro Cent/kWh sınırının üzerinde serbest piyasada satış imkânına sahip olduklarının açıkça ifade-
lendirilmesi sağlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 18'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Hükümetin, görüşülmekte olan kanun tasarısının 16'ncı maddesinin 
yeniden görüşülmesine ilişkin İç Tüzük'ün 89'uncu maddesine göre bir talebi vardır. Başkanlık bu 
talebin gereğini yerine getirecektir. 

19'uncu madde üzerinde bir adet önerge vardır. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1326 sıra numaralı Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı'nın 19'uncu madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Hüseyin Ekmekcioğlu Tuncay Ercenk 

Hatay Antalya Antalya 
Tacidar Seyhan Muharrem Kılıç Metin Kaşıkoğlu 

Adana Malatya Düzce 
Madde 19 - 5346 Sayılı Kanunun 8'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8- Orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu al

tında bulunan her türlü taşınmazın bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması halinde, tesis, ulaşım yolları ve şebekeye 
bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak arazilere ilişkin olarak Çevre ve Or
man Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, 
irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. 2011 yılı sonuna kadar devreye alınacak bu te
sislerden ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hatlarından yatı
rım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüz
de seksenbeş indirim uygulanır. Orman arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Ge
lirleri alınmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tesisler tamamlanmadan YEK Belgesi alınamadığından madde mevcut hali ile ama

cına ulaşamamaktadır. Bu nedenle 8 inci maddedeki "YEK belgeli" ifadesi çıkarılmıştır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Değiştirilen önerge istikametinde 19'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20'nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1326 sıra numaralı Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı'nın 20 nci maddesi
nin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sadullah Ergin Nuri Çilingir Hüseyin Ekmekcioğlu 
Hatay Manisa Antalya 

İzzet Çetin Osman Kaptan Ramazan Kerim Özkan 
Kocaeli Antalya Burdur 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 15 inci madde kapsamında konu ile ilgili gerekli düzenleme yapıldığından bu mad

deye ihtiyaç kalmamıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Geçici madde l'i oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3'ü oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4'ü oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 6'yı oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7'yi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21'inci maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun, Hükümetin görüşülmekte olan kanun tasarısının 

16'ncı maddesinin yeniden görüşülmesine ilişkin talebi hakkındaki görüşünü okutuyorum: 
Danışma Kurulu Önerisi 

1326 Sıra Sayılı Kanun Tasansının 16 ncı maddesinin İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre ye
niden görüşülmesinin Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

Bülent Arınç 
TBMM Başkanı 

Sadullah Ergin Haluk Koç 
AK Parti Grubu Başkan Vekili CHP Grubu Başkan Vekili 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu 
Anavatan Grubu Başkan Vekili 
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BAŞKAN - Danışma Kurulunun görüşü bilgilerinize sunulur. 
Şimdi Hükümetin istemini okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1326 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin teknik düzeltme ama

cıyla yeniden görüşülmesini İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Güler 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı 
BAŞKAN - Hükümetin istemini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu durumda tasarının 16'ncı maddesini yeniden müzakereye açıyorum. 
Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1326 sıra numaralı Enerji Verimliliği Kanunu Tasansı'nın 16 ncı maddesinin 

Tasarı metninden çıkarılmasını ve sonraki maddelerin buna göre sıralanmasını arz ve teklif ederiz. 
Sadullah Ergin Cüneyit Karabıyık Recep Garip 

Hatay Van Adana 
Ünal Kaçır Alaettin Güven 

İstanbul Kütahya 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYO

NU BAŞKANI SONER AKSOY (Kütahya) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
15 inci madde kapsamında konu ile ilgili gerekli düzenleme yapıldığından, bu maddeye ihtiyaç 

kalmamıştır. 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16'ncı madde metinden çıktığı için diğer maddeler buna göre sıralandırılacaktır, teselsül ettiri

lecektir, onu bilgilerinize arz ediyorum. 
Evet, tasarının tümünün oylamasından önce oyunun rengini belirtmek üzere Samsun Milletve

kili Haluk Koç, lehte. 
Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, çalışma süremiz de sona erecek. Ben, sadece bir ör

nek teşkil etmesi için çok kısa konuşacağım. 
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Başından beri söyledim, belki, siyasi kutuplaşma içerisinde bir muhalefet partisinin grup başkan 
vekilinin ifadeleri belki bir karşı siyasi irade olarak size yansıdığından, hep farklı algıladınız. Toplum
sal boyutu olan, sosyal boyutu olan ve bir uzlaşma zemininde bir siyasi inatlaşmanın dışında bir yasa
ma görevi yapmaya, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, her zaman hazır olduğumuzu söyledim. 
Ama, yani, "bizim gündemimiz bu, sizin bize vereceğiniz fikrin hiçbir önemi yok, önerilerinizin hiç
bir önemi yok, bizim 354 kişimiz var, biz buna göre bunu çıkartınz" dediğiniz zaman, Mecliste, hem 
yasama görevi yavaşlıyor hem verim azalıyor hem de gereksiz siyasi sürtüşmeler ortaya çıkıyor. 

Bu çalışma gününün bir örnek teşkil etmesi için, kanunun lehinde oy kullanacağımızı ifade edi
yorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler. .. Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş

kan, teşekkür etmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, süremiz çok az, sadece üç dakikamız var; buyurun teşekkür edin, 

sonrasında da ben kapatayım. 
Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve anlayış gösteren grup başkan vekillerine, iktidar-muha-

lefet hepsine teşekkür ediyorum. 
Buyurun. (Alkışlar) 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (Ordu) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; gerçekten, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi örnek bir oturumu iz
ledi, aynı zamanda kamuoyumuz, milletimiz. Ben, bütün milletvekillerine, gerek muhalefet millet
vekillerine, grup başkan vekillerine, hepinize, bürokrat arkadaşlara, emeği geçen sivil toplum örgüt
lerine ve Başkanlık Divanına, Sayın Başkanımıza, Enerji Komisyonunun Başkanına, Cumhuriyet 
Halk Partisine, Anavatan Partisine ve bütün partilere, özellikle başta bizim partimiz de olmak üze
re, teşekkür ediyorum. 

Bugün 22 Şubat, hakikaten, önemli bir tarih. Aynı zamanda, nükleer enerji konusu da bugün 
komisyondan ayrıca geçti. Bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak en mutlu günüm. Bu mut
luluğu birlikte oluşturduğunuz için hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, alınan karar gereğince, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu haklarındaki (9/13) esas numaralı Meclis soruşturması önerge
si ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Dilovası beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üze
rindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun 1273 sıra sayılı 
ve yaş sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştı
rılması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun 1260 sıra sayılı raporlannı görüşmek 
için 27 Şubat 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Sizlere ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza hayırlı geceler diliyorum. 
Kapanma Saati: 19.58 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev

let Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/19692) 
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 Ğ I N A , 

Aşağ ıda yer alan konunun Başbakan Recep Tayyip E R D O Ğ A N 
taraf ından yazı l ı olarak yan ı t l anmas ı için gereğini arz eder im. 14.12.2006 

Dr. AH A R S L A N 
Muğla Milletvekil i 

2004 yı l ında yayımlanan bir genelgeyle 2005 yılı özür lü le r İçin İst ihdam Yılı olarak ilan 
edi lmiş , k a m u kurum ve kuruluşlarının özürlü personel kontenjanlarını do ldurmak için 
sorumluluklarını gecikmeden yer ine getirmeleri gerektiği ifade edilmiştir . Ancak, yasaya göre 
k a m u kurumlar ında çalışan personelin en az yüzde 3 'ünün engell i lerden oluşması gerekirken 
bir çok kurumda bu oranda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Üstel ik konunun takipçisi olan 
kurumlar bile yükümlülükler ini yer ine getirmemektedir . 

1- Engell i vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını sağlayacak böyle önemli bir 
konuda 2005 yılının özürlüler is t ihdam yılı ilan edi lmesine rağmen neden verilen 
sözler yer ine getir i lememiştir? 

2 - 2005 ve 2006 yıllarında devlet m e m u r u olarak kamuda ist ihdam edilen engelli sayısı 
ve kurumlara dağı l ım oranı nedir? 

3- Engell i lerin ist ihdamına yönel ik yasaların uygulanması ve denetlenmesi konusunda 
yetersiz ve başarısız o lduğunuzu kabul ediyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00.X^ / / .£j£./2007 
K O N U : Yazılı Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
G E N E L SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar v e Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'mn 25.12.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.lO.OO.02-7/ 
19692-28453/64852 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğu'nün 29.12.2006 tarih ve 
B.O2.0.KKG.0.12/106-549-6/6208 sayılı yazısı. 

c) 18.01.2007 tarih ve B.O2.0.007.OO/85 sayılı yazımız. 
d) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğu'nün 24.01.2007 tarih ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-549-3/323 sayılı yazısı. 

Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği. Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/19692 
Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN 
7/19692 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

2004 yılında yayımlanan bir genelgeyle 2005 YILI Özürlüler İçin İstihdam 
Yılı olarak ilan edilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü personel 
kontenjanlannı doldurmak için sorumluluklannı gecikmeden yerine getirmeleri 
gerektiği ifade edilmiştir. Ancak, yasaya göre kamu kurumlannda çalışan 
personelin en az yüzde 3'ünün engellilerden oluşması gerektiren bir çok 
kurumda bu oranda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Üstelik konunun takipçisi 
olan kurumlar bile yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. 

SORULAR: 

1) Engelli vatandaşlanmızın sosyal hayata kaulımlannı sağlayacak böyle 
Önemli bir konuda 2005 yılının özürlüler istihdam yılı ilan edilmesine 
rağmen neden verilen sözler yerine getirilememiştir? 

2) 2005 ve 2006 yıllannda devlet memuru olarak kamuda istihdam edilen 
engelli sayısı ve kurumlara dağılım oranı nedir? 

3) Engellilerin istihdamına yönelik yasalann uygulanması ve denetlenmesi 
konusunda yetersiz ve başansız olduğunu kabul ediyor musunuz? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında 2005 yılında çalışan 
özürlü personel sayısı 255 kişi olup, çalışan sayısına oranı ise 2.91, 2006 yılında ise 
çalışan özürlü personel sayısı 246 kişi olup, çalışan sayısına oranı ise 2.72'ye 
tekabül etmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü" Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzde 2005 ve 2006 yıllarında istihdam edilmiş engelli 
personel bulunmamaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzde bedensel ve zihinsel engelli personel görev 
yapmamaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma te^Jı özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

2004 yılında yayımlanan bir genelgeyle 2006 yıiı özürlüler için istihdam Yılî 
olarak ilan edilmiştir, özürlü vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak 
amacıyla kamu kurum, kuruiuşlannda \s özel sskiorüeki özürlü işçi İstihdamı, Tûrlûy? 
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İş Kurumu'ndan alınan verilere göre 2002 yılında istihdam edilen özürlü birey sayısı 
10.883 iken 2006 yılı sonunda 25.000'e ulaşarak yüzde 130 oranında artmıştır. 

Bu artışın sebebi ise 2005 yılının Özürlüler İçin İstihdam yılı olarak ifade 
edilmesinden ve bu konuda Özürlüler idaresi Başkanlığı ve ilgili kurumlar tarafından 
istihdamın artırılması için yapılan çalışmalardır. 

Başkanlığımızda, 2005 yılında istihdam edilmesi gerekli özürlü sayısı 3, yüzde 
oranı % 3.18 olup istihdam edilen özürlü sayısı 5, istihdam oranı % 4,71'dir. 

2006 yılında istihdam edilmesi gerekli özürlü sayısı 3, yüzde oranı 3,33 olup, 
istihdam edilen özürlü sayısı: 6, istihdam oranı % 5,40'dır. 

Özellikle 2005 ve 2006 yıllarında özürlü istihdamının önemli orandaki artışı, 
özürlülerin istihdamına yönelik yasaların uygulanmasında başarı sağlandığının bir 
göstergesidir. 

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce verilen cevaba 
göre; 

Başbakanlık Merkez Teşkilatında; 18.12.2005 tarihinde "özürlülerin Devlet 
Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine göre yapılan sınavda başarılı olan 10 kişinin atamalarının yapılmasıyla 
çalışan özürlü personel sayısı 24'e ulaşmıştır. Ayrıca 17 personel özürlü indiriminden 
yararlanmaktadır. 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinden her üç ayda bir gelen ve sürekli 
değişim gösteren bilgilerden derlenen özürlü memur kadrolarının özür grupları, özür 
oranları ve eğitim durumlarına göre dağıtımları ile kurum bazında dolu memur 
kadrolarının % 3 oranında özürlü personel ile karşılaştırmalı sayılarını gösterir 2005-
2006 yıllarına ait tablolar ekte sunulmuştur. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen cevaba 
göre; 

Merkez Başkanlığımız, 4968 sayılı Kanunla kurulmuş olup personel istihdam 
biçimi, sözleşme esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, kadrolu personel 
çalıştırılmamaktadır. Mevzuatımıza göre Başkanlığımızın personeli; ya kamu kurum 
ve kuruluşlarından ücretsiz izinli sayılmak suretiyle yatay geçiş yoluyla gelenlerden 
ya da yürürlükteki mevzuat uyarınca sınava tabi tutularak açıktan alınanlardan 
oluşmaktadır. Her iki yöntemle gelenlerle de Başkanlığımızda sözleşme 
yapılmaktadır. 

Bu itibarla, Başkanlığımızda kadro bulunmadığından, kadro sayısına göre 
belirlenen özürlü kontenjanı ve özürlü personelimiz bulunmamaktadır. 

12.01.2007 tarihi itibariyle Müsteşarlığımızda; toplam dolu kadrolarının 
%3'üne tekabül eden kadro sayısı kadar (9) engelli (sakat ve özürlü) personel görev 

yapmaktadır. 
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Başbakanlık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca verilen 
cevaba göre; 

Mülga 4389 sayıl Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde 
Kurumumuzda özürlü personel istihdam edilmesi imkanı bulunmamakta iken, 
01.11.2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyannca, Kurumumuz 
personeli (kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personel ücret, mali ve sosyal haklar 
dışında) 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi kılındığından, 01.11.2005 
tarihinden itibaren kurumumuzda özürlü personel istihdam edilebilecektir. 

Kurumumuzda istihdam edilecek özürlü personele ait kadroların tahsisi ve 
istihdam edilecek personelin niteliklerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin 
yürürlüğe girmesini müteakip, 16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Yapılacak Yarışma 
Sınavları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde özürlü personel istihdamına 
başlanabilecektir. 

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunca verilen cevaba göre; 

Sermaye Piyasası Kurulunun 28 inci maddesinin (c) bendi uyarınca 
Kurulumuz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bunun ek ve değişikliklerine tabi 
olmadığından özürlü kadromuz bulunmamaktadır. 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurumunca verilen cevaba göre; 

Kurumumuzca cevaplandırılacak bir husus bulunmamaktadır. 

Başbakanlık Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca verilen cevaba göre; 

Kurumumuzda 2006 yılı sonu itibariyle 1 adet özürlü memur görev 
yapmaktadır. 

Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

Başkanlığımızın dolu kadro sayısı yetersiz olduğundan özürlü personelimiz 
bulunmamaktadır. 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. verilen cevaba göre; 

2005 ve 2006 yıları arasında Bakanlığımızda istihdam edilen özürlü personel 
sayısı 20 kişidir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba 
göre; 

TRTde 22.01.2007 tarihi itibariyle engelli kontenjanıyla 83 kişi, sakatlık vergi 
indiriminden faydalanarak 40 kişi olmak üzere toplam 123 personel çalışmaktadır. 
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca verilen cevaba göre; 

Üst Kurulumuz, özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak 
Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunmadığından, bu 
yönetmeliğe göre istihdam edilen personel bulunmamaktadır. 

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca verilen 
cevaba göre; 

Başkanlığımız bünyesinde 2006 yıl sonu itibariyle 1 adet özürlü personel 
istihdam edilmektedir. 

Başkanlığımızda özürlü kontenjanı bünyesinde kullanılmak üzere boş memur, 
sekreter kadrosu bulunmamaktadır. Başkanlığımız teşkilat kadrosunun elverdiği 
ölçüde özürlü personel istihdamına azami özen gösterilecektir. 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce 
verilen cevaba göre; 

01.12.2004 tarihli ve 5263 sayılı kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün 128 kadrosundan 59'u dolu, 69'u boş olduğundan, 
1 adet engelli kontenjanı bulunmakta lopu, henüz engelli personel istihdam 
edilememiştir. 

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca verilen cevaba 
göre; 

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 2005 yılında istihdam edilen özürlü personel 
sayısı 31, 2006 yılında ise 29'dur. 

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen 
cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 5 (beş) özürlü personel bulunmaktadır. 

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

T.C.Ziraat Bankası AŞ. bünyesinde 657 sayılı Kanun ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi olarak personel istihdam edilmemektedir. Ancak, iş 
Hukukuna tabi olarak 325 özürlü personel çalıştırılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Anonim Şirketince verilen cevaba 
göre; 

Bankamız Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları iie Yapılacak 
Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2. maddesinde sayılan, 
kuruluşlar arasında yer almadığı gibi, çalışanları da 657 sayılı Devlet memurları 
Kanununun 237. maddesinin (d) fıkrası uyannca bu Kanun kapsamında 
bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, Bankamızca açılan sınavlarda başarılı olmaları ve aranan 
diğer nitelikleri taşımaları halinde, özürlülerin istihdamı yoluna gidilmektedir. 

- 3 6 5 -



TBMM B:67 22 . 2.2007 

Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince verilen cevaba göre; 

Genel sekreterliğimizde kadro yetersizliği nedeniyle Teşkilat Kanunu'nda 
değişiklik yapılması ve yeni personel kadroları tahsis edilmesi amacıyla kanun 
çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu kanun çalışmaları sonucunda alınacak 
kadrolar ile özürlü kontenjanı bulunabilecektir. 

2005 ve 2006 yıllarında Genel Sekreterliğimizde çalışan engelli personel 
bulunmamaktadır. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca verilen cevaba göre; 

Hazine Müsteşarlığı 
YILI 

2005 
2006 

İSTİHDAMI 
ZORUNLU 
KONTENJAN 
42 
44 

ÇALIŞAN ÖZÜRLÜ 
SAYISI 

40 
41 

BOŞ KADRO 
SAYISI 

2 
3 

Darphane ye Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Memur) 
YILI 

2005 
2006 

İSTİHDAMI 
ZORUNLU 
KONTENJAN 
4 
4 

ÇALIŞAN ÖZÜRLÜ 
SAYISI 

4 
4 

BOŞ KADRO 
SAYISI 

0 
0 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İşçi) 
İSTİHDAMI 
ZORUNLU 
KONTENJAN 

« YILI ÇALIŞAN 
SAYISI 

URLU BOŞ 
SAYISI 

KADRO 

2005 
2006 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen cevaba göre; 

2005-2006 yıllarında Dış Ticaret Müsteşarlığımda; 26, bağlı kuruluşlarında 14, 
Gümrük Müsteşar!ığı'nda ise 56 özürlü personel istihdam edilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 yılında özürlü 
personel alımı yapılamamıştır. 2006 yılında ise 40 özürlü personelin istihdamı 
cihetine gidilmiş olup, Başkanlık teşkilatında halen 828 özürlü personel çalışmaktadır. 

Maliye Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımda, 2005 Aralık ayı sonu itibariyle 776, 2006 Aralık ayı sonu 
itibarıyla da 702 engelli personel görev yapmaktadır. 
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Adalet Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

I- Bakanlığımızda; 
a) Özlük işleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen personel 
kapsamında; 657 sayıl Devlet Memurları Kanununun 50. maddesi ve 53. 
maddesi hükümleri çerçevesinde 2003 yılında Bakanlığımızca yaptırılan 
özürlü personel stnavı sonucunda sınavı kazanan toplam 198 kişinin muhtelif 
unvanlarda Bakanlığımız kadrolarında istihdam edildiği, 2007 yılı içinde özürlü 
istihdamı için hazırlıkların devam ettiği; 
b) özlük işleri Ceza ve Tevkifevieri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
personel kapsamında; ceza infaz kurumlarının hassas konumu, ifa edilen 
görevin özelliği ve mevzuat hükümleri dikkate alındığında, 10/07/2003 tarihli 
ve 25164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, 
Atama ve Nakil Yönetmeliği'nın atamalarda aranacak genel şartların yanında 
atama yapılacak kadroların niteliğine göre aranacak özel şartların 
düzenlendiği 6. maddesinin (18) numaralı bendinde yer alan, 

"Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev alacak bütün 
unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar 
a) Cezaevi tabipleri hariç, erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 
onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak, 

b) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 
c) Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 
ite özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit 
eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza 
ve Tevkifevieri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek 
Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları 
sağlık kurulu raporu ile belgelemek," hükmü gereğince ceza infaz kurumu 
kadrolarına özürlü personel alınmasının mümkün olmadığı; ancak önceki 
mevzuat hükümleri gereğince alınan ve halen görev başında bulunan 22 
özüriü personelin bulunduğu, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden 
anlaşılmıştır. 

II- Öte yandan; 4954 sayılı Kanunla kurularak 03/11/2003 tarihinde faaliyete 
başlayan Türkiye Adalet Akademisinde 2006 yıl sonu itibarıyla çalışan özüriü 
personel sayısının 1 (bir) olduğu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının 
16/01/2007 tarih ve B.03.2.TAA0.02.01.00.10 /00064 sayılı yazısıyla 
bildirilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımızın özürlü kontenjan açığı kadro imkansızlıkları nedeniyle 
kapatılamamıştır. Ancak 2007 yılı içerisinde özürlü personel alımı çalışmaları 
başlatılmıştır. 

31.12.2006 tarihi itibariyle Bakanlığımızda halen görev yapmakta olan özürlü 
personel sayısı 29 adettir. 

Bakanlığımızda yasalar gereği özürlü personel çalıştırılması yönünde 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Milli Eğitim Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

2005 yılında Bakanlığımızca alınması planlanan, özürlü personel alımına 
ilişkin 120 adet hizmetli unvanında belirlenen kontenjan 04.10.2006 tarihli ve 60887 
sayılı yazı ile Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına (Devlet Personel 
Başkanlığına) gönderilmiş ve 2006 yılında 120 özürlü personelin istihdamı 
yapılmıştır. 

Bu nedenle, 2006 yılı sonu itibariyle özürlü istihdamı kapsamında çalışan 
personel sayısı 2.469'dur. 

Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımız ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlarında özürlü personel 
istihdamı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bakanlığımız ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlarında 2005 ve 2006 
yıllarında 348 özürlü memur, 720 özürlü işçi olmak üzere toplam 1068 personel 
istihdam edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 2006 yılı sonu itibariyle çalışan 
özürlü personel sayısı 51 kişidir. Bunlardan 13 kişi merkez teşkilatında, 38 kişi ise 
taşra teşkilatında çalışmaktadır. 

Milli Savunma Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımızca kanunen istihdam edilmesi gereken % 3'lük oranın üzerinde 
özürlü memur alındığından, kanuni yükümlülük yerine getirilmiştir. 

2005 yılında 218, 2006 yılında 210 özürlü personel istihdam edilmiştir. 
Bakanlığımızca özürlülerin istihdamına yönelik yasalann uygulanması titizlikle yerine 
getirilmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Türkiye iş Kurumunca özürlülerin işe yerleştirilmesi ile ilgili olarak 2004, 2005 
ve 2006 yılının Ocak-ekim dönemini kapsayan faaliyetlerinin istatistiki verileri aşağıda 
çıkarılmıştır; 

Tablo 1 : Kurumumuzda özürlülerin işe yerleştirilmesi ile ilgili sayısal veriler 

Yıllar 

2004 
2005 
2006* 

İşe Yerleştirme 
Özel 

Erkek 
13.840 
18.727 
16.793 

Kadın 
2.012 
2.862 
2.525 

Toplam 
15.852 
21.589 
19.318 

Kamu 
Erkek 
1.152 
1.547 
879 

Kadın 
168 
181 
149 

Toplam 
1.320 
1.728 
1.028 

Toplam 
Erkek 
14.922 
20.274 
17.672 

Kadın 
2.180 
3.043 
2.674 

Toplam 
17.172 
23.317 
20.346 

Tablodaki verilerden de anlaşılacağı üzere 2004 yılına göre 2005 yılında 
özürlülerin işe yerleştirilmesi konusunda özel sektörde % 36,2'lik, kamu sektöründe 
% 30,9'luk ve toplam olarak da 35,7'lik bir artış gerçekleştirilerek toplam özürlü 
istihdamı 17.172 kişiden 23.317 kişiye yükseltilmiştir. Yine 2006 yılının 10 aylık 
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verilerine göre toplam 20.346 özürlü işe yerleştirilmiş olup, bu sayı 2004 yılının 
tamam ındaki özürlü istihdamından daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye İş Kurumu'nun özürlülerin mesleki eğiti mleriyfe ilgili olarak düzenlemiş 
olduğu kurslara ait istatistik! veriler ise şu şekildedir; 

Tablo 2 : Özürlülere yönelik düzenlenen kurslar ve katılımcı sayılan 
Yıllar 

2004 
2005 
2006 (31.08.2006 
itibariyle) 

Kurs Sayısı 
20 
42 
65 

Kursiyer Sayısı 
302 
1.710 
2.603 

Özürlülerin mesleki eğitimleriyle ilgi olarak 2004 yılında düzenlenen 20 kursa 
toplam 302 kişi katılırken bu sayı 2005 yılında 42 kursa ve toplam olarak da 1.710 
kişiye ulaşmıştır. 2006 yılının ilk 8 ayında düzenlenen 48 kursa 2.603 kişi katılarak 
2004 ve 2005 yıllarındaki toplam kursiyer sayısından daha fazla bir rakama 
ulaşılmıştır. 

Özürlülerin istihdamı ve mesleki eğitimleriyle ilgili olarak İŞKUR yoğun bir 
şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türkiye İş Kurumunda 12.01.2007 tarihi itibariyle 2440 personel görev 
yapmakta olup, Kanunen 73 özürlü personel istihdam etmesi gerekirken 8 personel 
fazlasıyla 81 özürlü personel çalıştırılmaktadır. Devlet Memuru olarak Kamuda 
istihdam edilen engelliler hakkında Kurumumuzca herhangi bir kayıt tutulmamaktadır. 

Çalıştırılacak özürlü işçilerle ilgili işyerlerinde yapılacak denetim 4857 sayılı İş 
Kanunun öngördüğü çalışma hayatının denetimi ve teftişi esasına göre 
yapılmaktadır. Daha önce 4857 sayılı iş Kanunu'nun 30 uncu maddesine göre özürlü 
istihdam etmeyen işverenlerin denetimi iş müfettişlerince yapılıp tespit edilen aykırı 
davranışları için Çalışma Bölge Mûdürünce idari para cezası uygulanırken 
01.07.2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 39 uncu 
maddesiyle bu yetki doğrudan Türkiye İş Kurumu il Müdürlüğüne verilmiştir. 
Dolayısıyla bundan böyle mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen işveren 
hakkında 4857 sayılı iş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası 
işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce 
uygulanmaktadır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski 
Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun bildirimde 
bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte 4857sayılı iş Kanununun 30 uncu 
maddesi gereği kontenjan açığını kapsamayan kamu kurum ve kuruluşları için açtk 
kontenjanın oluştuğu tarihten bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini 
yerine getireceği tarihe kadar, her özürlü açık kontenjanı için her ay itibarıyla, 4857 
sayılı Kanununun 108 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak Kurum il 
mûdürünce, aynı Kanunun 101 inci maddesinde belirtilen miktarda idari para cezası 
uygulanmaktadır. 

Ayrıca, kontenjan açıklarının takibi Türkiye İş kurumu tarafından yapılmakla 
birlikte, Bakanlık iş Müfettişlerince de yapılmakta ve saptanan ayktn davranışların 
tespit edilmesi halinde durum Türkiye İş Kurumu'na bildirilmektedir 

İş Kanunu'nun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski 
hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski 
hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 2006 yılı için 1.175 YTL (binyüzyetmişbeş YTL) 
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para cezası verilmektedir. Bu rakam 2007 yılında yeniden değerleme oranı 
uygulanmak suretiyle artırılmış olarak uygulanacaktır. Kamu kuruluştan da bu para 
cezasından hiçbir şekilde muaf tutulmamaktadır. 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde özürlü ve eski hükümlü istihdamı yoluna 
gitmeyen kamu kurum ve kuruluşları hakkında, Kurum il müdürünce 4904 sayılı 
Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine 
istinaden aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 
idari para cezası uygulanmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımızda 2006 yılı sonu itibariyle özürlü kontenjanında toplam 33 
personel görev yapmakta ve işgal ettikleri kadro ve haiz olduklan özür oranına göre 
Bakanlığımızın çeşitli birimlerinde istihdam edilmektedirler. 

Bakanlığımız her yıl yüzde 40 ve üzeri oranda çalışma özrü bulunduğunu 
sağlık raporu ile belgeleyen personelin özürlü kontenjanından münhal olan kadrolara 
atanmalarını teminen gerekli idari işlemleri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı ile koordineii olarak yerine getirmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımda özürlü olarak 2005 yılında 305 kişi, 2006 yılında ise 311 
personel görev yapmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinde 
"Kamu Kurum ve Kuruluşları bu Kanuna göre çalıştırdıktan personele ait kadrolarda 
% 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum 
veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." 
denilmektedir. 

Bu itibarla, 31.12.2006 tarihi itibariyle Bakanlığımızın 680 dolu kadrosu 
bulunmakta; bunun % 3'üne tekabül eden 20 özürlü personel istihdam edilmesi 
gerekmekle birlikte halen 19 adet özürlü personel çalışmakta olup 1 adet boş özürlü 
kontenjanımız bulunmaktadır. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımız taşra teşkilatında 4657 İş Kanununun 30. maddesi gereğince 
çalıştırma zorunluluğu bulunan özürlü açığımızın kapatılması amacıyla Maliye 
Bakanlığınca Bakanlığımız adına 2005 yılında 136 adet daimi işçi kadrosu tahsis 
edilmiş olup, söz konusu kadrolara da 136 adet işçi personelin ataması yapılmıştır. 

Bakanlığımızda 657 sayılı Kanuna tabi olarak 2005 yılında 82, 2006_yı!ında 76 
özürlü personel istihdam edilmiştir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN ÖZÜR GRUPLARI.ÖZUR ORANLARI 
VE EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 

( TÜM KURUMLARIN TOPLAMI) 

HİZMETE ÖZEL Devlet Personel Başkanlığı 
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EYLÜL 2005 
KURUMLARIN DOLU MEMUR KADROLARI , 
%3 ÖZÜRLÜ SAYISININ KARŞILAŞTIRMALI 
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DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞ'Ü """ 
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 
0_ĞRENC|SEÇMEyE_YERLEŞTlRMEMERKEZl(ÖSYM)" 
ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

9412 
141 
18836 
"7104" 
108" 
6558 " 
710"' 

Tşjg"" 
5788 

_ 68" 
1737 
53459 
4671_ 
454 
2335 
"3097 
6 5 5 " 
~430 

"""304 "' 
"180" 
_250~ 
" 188 

282 
4_ 
565 
213 
3""' 
İ97' 
21" 
85' 
174" 
2_^ 
52 
1604 
140 
14 
70"" 
93 

'2° 
13 

47 

13 
J6 . 
" 2 5 " 
157 
12' 
2 
İ 4 " 
22 

184 
6 

127 

61_ 
41 

26 
594 
K 
"l4_" 
48 

""55""" 
"19" 
3 

174 

74 
"57" 

51 
751 
55 
16 
62 
77 
22 
4 

49 
-4 
565 
39 
3" 
197 
21 
11 
117 
2 
1 

853 
85 
-2" 
8 
16 
-2 
9 
9 
5 
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KASIM 2006 

İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN ÖZÜR GRUPLARI.ÖZUR ORANLARI 
VE EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 

(TÜM KURUMLARIN TOPLAMI) 

SAKATLIK ORANI TOPLAMI 

İŞİTME 

KONUŞMA 

İŞİTME VE KONUŞMA 

ZİHİNSEL 

ORTOPEDİK 

GÖRME 

JDİĞER 
BİLDİRİLMEMİŞ 

SAKATLIK GRUBU TOPLAMI 

| EĞITIM DURUMU TOPLAMI 

İLKÖĞRETİM 
ORTAÖĞRETİM 

2 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM 

4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM 

LİSANSÜSTÜ 

BİLDİRİLMEMİŞ 

HİZMETE ÖZEL Devlet Personel Başkanlığı 
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KASIM 2006 
KURUMLARIN DOLU MEMUR KADROLARI , 
%3 ÖZÜRLÜ SAYISININ KARŞILAŞTIRMALI 

ÎÖ' [BAŞBAKANLIK 
" \ s" "fÂDALİf BAKANLIĞI 
'25"™ ftÇİŞİERİ BAKANİ ÎĞÎ 

"" 30" "IbTşrŞLERVBAKANLlSl 

35"'" ÎMALIYE BAKANÜSI " 

40 ' TMÎLÜ ESITTM BAKANLIĞI 

45 İBAYINDIRLVkVE İSKAN BAKANLIĞI 

50 '"'SAĞLİK BAKANLİSr 

. ^ "•'-*;Ü'LAŞT"I'RMA BÂKÂNt.15l 

60" •TÂR'IM'VEKÇYIŞLERİ BAKANLIĞI 

'65 ' ' tçAÜŞMAVmTÖSYAL'GÖVENLİK BAKANLIĞI 

"TÖ" " |SANÂYTVE TİCÂRET BAKANLIĞI 

" 75 '" İENERjFvE "TABTI KAYNAKLAR BAKANL Ğl 

90 " KÜLTÖRVE TURİZM BAKANLIĞI 

95""' jÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

160 TANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

\jgg- " • İYÂRGlfÂY'BAŞKANLlĞI 

170 ''''şbANIŞtAYBÂŞKANLIĞI 

175 '^SAYİŞTAY BAŞKÂNÛG*I 

21Ö " İÖEVLET PLANL7MA"TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

2Î5""[HÂZİNİ"ML)sfEŞARLl5l ~ 

2İ7 JÖTŞTTCARETMÛSTEİİARLÎĞI 

220 ;GUMRİÎKWsfİŞÂRLTĞT 

222 '""'reNTİCİDlTMÜSflŞARLlSr 

225 r6TYANWîşLER'rBÂŞKANLIĞ'l 
2 2 6 IAVRÜPÂBIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 
2 3 0 ': DEVLET PERSONEL BAŞKAN J Ğ ı " 

235 "'•'T.Ö.DAXE."GENEL MÛDÛRLÖĞÜ 

2 4 0 JGELIR IDARESI IAŞKANLıĞR 

245" ~jÂTAfÛRk~kuLfÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BASK 

246 ÎÂTAfTKKKÖLflİR MERKEZİ BMŞKANL Ğl 

2T7""fTtİRKDİLTÜRLÎMU"BÂŞKANLIĞI 

248 ""ffÛRK TÂRİH KÜRÜMÜ BAŞKANLIĞI 

249 ' ATÂfÖRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

250 ""*;TÂPÜ VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

255""' ;DEVLET METEÖROLOjriŞLERl GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

262 ''™;TURKlYEİstAf)svlK KURUMU BAŞKANLIĞI 

265 TBASINYÂYÎNVE ENFORMASYON GENEL MUDÖRLÛĞ0 

27Ö''"WİA^TtJP*l^RÛTw~BÂŞKANLIĞI 

275''"1^NTYETĞINELMIİDÖİRLÜS0 

28Ö ""İDÂRPHÂNE V İ ' D Â M G Â MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞS" ~ 

>85~ İTÖPLÜTÖİJÜTrDARESrBAŞKANLIĞI 

>8°9 1SZElLE^TrRMETDÂRESİ*BAŞKANLlĞl " *~" 

»90""'~1 YÛKSEK SEÇİM"KURUÛU BAŞKANLIĞI 

|Ö6'~İfuRk PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

105"" 'GAP lÖARESİB'ŞKANLIĞI 

lİO" ' lOZÖRLÜLERÎSİREsf BAŞKANLIĞ 

IÎ5 lÖZEL ÇEVRE'KÖRUMA KURUMU BAŞKANLIĞI 

5 0 [TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 

25 fREFİK SÂYD'AM HIFZISSIHHA MERKEZİ 8AŞKANLIÖI 

30 'İTÛHK FşSİRLİâTvE KALINMA ID'ARESI BAŞKANLIĞI 

40"' Î Ç Â I I V M A VESOSYÂL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞ MRK BŞK 

Devlet Personel Başkanlığı 

DOLU 
KADRO 
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(% 3) 
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" 1 170 
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72 

4ff 
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19 

110 
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35 
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45 
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77 
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22 790* 
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35 
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117 

74 

19 
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139 

4 

30 

20 

37 
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44 
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237 

33v 
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2 

7~ 

5 

1331 

2 
1 

2 
2 

1 
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87 

49 

10 r " 

30f 

5 884' 
y 

* y.. 
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3 

3 
1 

39 
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1 
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502 
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1 — 

f2 i~ 

' 3 

O 
8 
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o' 
t 

h 
7 

t" 
5 

T 
ô  
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a 

1 

" î» 
- g -

1 
' " » 
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2Î 

t 
..J 
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1| 
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i 

4' 

0 

Jl 
1 

t 
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r 6or 

2 0887 
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10 
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T 
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20Î 

"" TaT"" 
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183 
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0 
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9 
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O 

O 

15 

o' 
Ol 
9 

0 

26 
27 

24 
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0 
' 4 

' " 1 

646' 
2 " 

0 
1 

0 

0 

0 

89 

30 

6 

d1 
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4 

0, 

0 

3' 

S 

0 

6* 

1 

0 

6 
tf 
0 

45 
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511 
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49 

20 200 

1 / 
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35 
791 
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65 
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4 

15 

20 
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11 

44 

26 
213 

3 
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2 

3 

4 
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0 

1 
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345 IfcTSB AKARYAKITİKMAL VE NATO POL TESJŞL.BŞK 
I53 " j i û D ^ ^ 
'355 ""İSOSYAL GWE™NÜKİ<URİJMÜ BAŞKANLİĞİ' 
356 'TsWÂLĞÜ^EN'L¥KÜRUMÜ , , " " " 
357 ~ tsÖSY^LİİG^RtÂLÂfl KMUMÛ BAŞKANLİĞİ 
358' ' İ s " s . İ C B İ j T ( S k T d R ^ 
359" ' I S T I T B Ş M S ^ ^ MÜDÜRLÜĞÜ) 

360 |?Üİ<i iFo5RİİnTCr^ 
'365 " "râNT^RSİTELERÂRAâ KÜR*UL BAŞKANLİĞİ 

4 0 5 " İAKbEWÛNTvİRİ lT¥sr" ' ' " 
••'•^*™p^Xo5[[j'jjfj]^|ggffgsI,': -.....-
I T ö " " ^NMRA't l 'NİVE^İTESÎ" ' ' * ' ' ' 
420 ^TÂTURK ÜNİVERSİTESİ"* " '"" 
425" iSÖe/SçfÛlîlVERSIfESİ " " ' " " " 
430 "" |CÜMffiİR7YET¥NWRİİTİSl'" " """" '""" 

44Ö IDTCLE'UNIVERSITESI 
445 İDOKÛrEYlDrûTÎİVİRSİTESf'' 
, ^ „ İEGEUNİv*E^sT(fİSÎ""'"''*"" 
455 " I E R C Î Y F S ÖNTVERSİTES( 

46Ö" ;RR^ÜTİ1V1R11TEST* ..—-— 

465 ''G^TİNİVERSİTESP 
468 "" İG^İANfETÖ1İ?ERSİfESİ"'"r'"_* 
47T'1WcETrepTlWlRSİTESlJ'~ ~* -'••"*"'•'' •" 
?7?""tlNİİNU',ÜNİVERİÎtKİ 
480 İİSTANİÜTiKİlVİR^fESr"" 
4B5'' İ IS^ÂNBÛT T E " K 7 İ < ^ ^ '" 
490 I K A R Â İ İ İ E ^ I Z T E İ ^ K ^ - ^ — • — " - • 

'495''^TMÂRMÂ^Âl)l¥vSslt¥sr'''™ '"""' 
5 W ı M Î M Â ^ f N ^ ^ 
İÖr'lONİJ^L^^YİsMvE^sTTEsT'"" 
5ÎÖ'"" ]6 t̂Â"DO^UTE"kWÛ15IVİRİTTYsT 
5Î5' "JSELÇÜKÜNİVÊ SİTİESİ 
520~ İTRA^ÂlİNİVERsTfEsT* """" 
M5"'jÜtÜÖA^İKfiJ^RSfİrESÎ " "'"•" ," ;" 
530" fYİ^ö!Z^fkW3N^vlRsTfîsT''"",'""' "'"-'••v •'••"''-
535"' İYÖZÜNCLİYİİ' ÖNİVERsTtESİ' " " " " "" "" 
5 4 Ö ~ " - Î ^ R ^ T N 1 V E R S İ T E S I ' ' " ' ' "" """" 
w r ^ ç Â N A T « Â L ^ ^ "•" 
5 4 T ' T S Û I E ™ ^ " '•"'"" "•"""' 
Uf'" ]ÂDNXN'MENDERES ÜNIVERSTT EST" ' " " """" 
547: ""İZOİföÜÎDÂK 'k̂ RÂELMİSTÎNTvERSİTESr 
JM'^'lİÜE^sTNTîf^l^lTESİ '~""~-*" *•"""• 
İ5İ İNİÖDE^IVERSlfESr ~"'""' ~ '-"•"'""•""'-•"-
İ5İr ' ' ' 'TP>^Ü'KK^X'f^ERSFfE3 ' 
)5'5" İBAÜKESİR ÜNİVERSİTESİ''" 
i5T"WcÂ'EtiWvERlTESr"" ' " ' 
^*'''"']sXKAR7Â"fifflv?RsTtKr^""^''' 
6 İ ;rDLMİJWNAR~Û7İİVİRİlTİsT"'''' 
êS 'İCELIMI"BÂY?Î^ÖNR?İERSITESI" 

e Y ^ i A B Â N İ f T z Z C T ^ """""" 
6T"lK*âmÂ^M«İİ Î İAT^Nİiv^slTESİ "" 

Devlet Personel Başkanlığı 

22 
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"570 ÎÂFYON KÖ^tÎPİ'ÖSÎVERSİtEsT""'" 
"573' "İkAFÎwWNİVE'RİflTCSİ " " " ' " " " 
'sff^'p^îös^pÂşTSNlveRsîtESf " " " —--—•* -•-' 

"577 f&iîSöröNivESsrTCsii """" """""' 
"580 tî RAMANMARAŞ SÜT^İMAM ÜNİVERSİTESİ 

"583 "'"^WKKÂ1!I^NİVİRSlTESr" 
"5^'"1ÖSMXNG«rüİNlvERİÎtlsT' '" " " ' " " " " 
"585"" İGALÂTAİSÂ ATüTjrvERsTTE'Sl " ••---•.-• .---—.-• 

"587"" JÎZM1R7ÜT«E¥7EÎ^OL^JTENSTITÜSÜ ' " ' " " 

590 "GEBZE YÜKSEKTEIKNÖILOJRENSTITÛSÜ" "' 

6 1 0 '''TARIM'REIFOIRMTRGE'N^MÖDÜRLÜĞÜ''''"''''''''' " " 

615 " VÂKYFWRGENEI'MÜDÜ"RTÖĞÜ' ' 

620 : G E N Ç I ) K W S ^ Ö 7 İ G I İ ^ ' M ^ 

"625 tl«RXYÖlLARTGEMWDÖRLtlĞÜ '" ' "~" ' 

' 630'""fHUDÛT^'sÂfflÜT^^^ 
' » f ' ^ S T A T İ ^ E ^ ^ 
W I^rE^ffsÖİYÂr^Ş^MALÂR GENEL'MÖbÖRLÖ'ĞLÎ"" 
''"63İT''lS>S^rYÂRD^^ 
' 640 ''"j^RMÂNGÎNEL MLJD'Ö'RTÖS'J """" 

645i "IBİVLEt^LTIşTİ^^OüÖÜRLÜĞÜ '"'''"'' *''""""'*=*"""' 
650 "PEfTOLÎŞLERİ'ĞlNErM'ÜDÜRLÜĞÜ ' 

' 710 'TÜRKİYE ATOMİNERİSÎKURUMU BAŞKANLİĞİ' 

7Î5 ~ ' P ^ E W İ & N Ö Î G 7 G 1 İ İ N İ ^ ' ' " •"''"'•*""'"" " *~~ ' 

İ 2 0 ~ ~ Î Y ~ Ö 1 ^ 7 V I T R T K I 7 R 7 J M Ü ^ ^ 
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750' ' p & ^ ^ 
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2.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVI'nin, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/19698) 

TÜRKİYE BĞYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim . 

Saygılarımla 

Cevdet SEL> 
Eskişehir Milletvekili 

Başbakanlığın 2004/28 sayılı Genelgesi ile 2005 yılı "Özürlülerin İstihdamı YılT 
olarak ilan edilmiş ve yine aynı genelgeyle; 

Kamu kurum ve kuruluşların, istihdamı zorunlu özürlü personel kontenjanlarını 
doldurmak için üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin yerine getirmeleri, 

Özürlü memur istihdam etmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşların uygun boş 
kadro bulunmadığı takdirde boş kadroda unvan değişikliği yaparak gerekli kadroları temin 
etmeleri de istenmişti. 

Bu konuya ilişkin sorularım şöyledir. 

Soru-1 Başbakanlıkta ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kurum bazında yasa 
gereği istihdamı zorunlu özürlü kontenjanı ne kadardır? 

Soru-2 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kurum bazında 2006 yılı sonu itibariyle 
çalışan özürlü sayıları ve boş tutulan kadrolar ne kadardır. 

- 3 7 9 -



TBMM B: 67 22 . 2 . 2007 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007/00.3^3 (Ll.?.J2Q07 
KONU : Yazdı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi BaşkanlığVnın 25.12.2006 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01 0.GNS.0.10.00.02-7/ 
19698-28504/64964 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2006 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-549-9/6209 sayılı yazısı. 

c) 18.01.2007 tarih ve B.02.0.007.00/86 sayılı yazımız. 
d) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2007 tarih ve 

B.02.0.KKG.0.12/106-549-9/322 sayılı yazısı. 

Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVt'nin Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/19698 
Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

um 
Devlet Bakanı 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVDET SELVİ'NİN 
7/19698 SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Başbakanlığın 2004/28 sayılı Genelgesi ile 2005 yılı "Özürlülerin İstihdamı Yılı" 
olarak ilan edilmiş ve yine aynı genelgeyle; 

Kamu kurum ve kuruluşların, istihdamı zorunlu özürlü personel 
kontenjanlarını doldurmak için üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin 
yerine getirmeleri, 

özürlü memur istihdam etmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşların 
uygun boş kadro bulunmadığı takdirde boş kadroda unvan değişikliği yaparak 
gerekli kadroları temin etmeleri de istenmişti. 

Bu konuya ilişkin sorulanm şöyledir. 

SORULAR: 

1) Başbakanlıkta ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kurum bazında yasa 
gereği istihdamı zorunlu özürlü kontenjanı ne kadardır? 

2) Tüm kamu kurum ve kuruluşlannda kurum bazında 2006 yılı sonu itibariyle 
çalışan özürlü sayılan ve boş tutulan kadrolar ne kadardır? 

CEVAPLAR: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında 2006 yılında özürlü kontenjanı 
271 adettir. 

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında 2006 yılında çalışan özürlü 
personel sayısı 246 olup boş tutulan özürlü personel kontenjanı ise 25 adettir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 
verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzde yasa gereği istihdamı zorunlu özürlü kontenjanı^adettir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzde bedensel ve zihinsel engelli personel görev 
yapmamaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığınca 
verilen cevaba göre; 

Başkanlığımızda, 2005 yılında istihdam adiimesi gerekli özürlü seyis; 3, yüzde oran 
% 3.18 olup istihdam edilen özürlü sayısı 5, istihdam oranı % 4,71'dir. 
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2006 yılında istihdam edilmesi gerekli özürlü sayısı 3, yüzde oranı 3,33 olup, 
istihdam edilen özürlü sayısı: 6, istihdam oranı % 5,40'dır. 

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Başbakanlık Merkez Teşkilatında; 31.12.2006 tarihi itibariyle yasa gereği istihdamı 
zorunlu özürlü personel kontenjanı 44 kişi olup, 31.12.2006 tarihi itibariyle çalışan özürlü 
personel sayısı 24 ve boş kadro 20'dir. 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Genel Müdürlüğümüzde yasa gereği istihdamı zorunlu özürlü kontenjanı 75'dir. 
2006 yılı sonu itibariyle çalışan özürlü sayısı 53 kişidir. Vakıf Gruba Hastanesinin, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce devir alınması nedeni ile Genel Müdürlük kadrolarında artış olmuştur. 
Bu nedenle 2007 yılında 22 özürlü personelin daha istihdamı sağlanacaktır. 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereği istihdamı zorunlu özürlü kontenjanı (7) 
adettir. 2006 yılı sonu itibariyle (4) adet personel özürlü kontenjanında istihdam 
edilmektedir. Boş tutulan kadro sayısı (3) adet olup, 2006 Yılı Kadro Kararnamesi ile 
Özürlü personel temin etmek amacıyla gerekli değişiklik yapılarak, 2007 Nisan ayında 
özürlü personel alımı için ilana çıkılması düşünülmekte olup, ilan ve sınav ile ilgili gerekli 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 2006 yılı sonu 
itibariyle; memur statüsünde 49 adet, işçi statüsünde 5 adet olmak üzere toplam 54 adet 
özürlü personel istihdam edilmektedir. 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bağlı kuruluşu olan Spor Toto Teşkilat 
Müdürlüğünde ise; 4 adet özürlü personel bulunmaktadır. 

Gençlik ve Spor Gecjıel Müdürlüğünde işçi statüsünde 1 adet özürlü personel açığı 
olduğundan bu kadroya atşma yapılabilmesi için Maliye Bakanlığında gerekli izin alınmış 
olup, sınav aşamasındadır.; 

Bakanlığıma bağlı Gjençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında 
657 sayılı kanun uyarınca;; özürlü istihdam açığı 109 adet olup, Temmuz-Ağustos 2007 
döneminde yapılacak olan sınav için Haziran ayında bu kadroların sınıf, unvan, derece ve 
sayıları ile alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar ve diğer bilgiler duyurulmak 
üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca verilen cevaba göre; 

Ocak 2007 tarihi itibariyle Kurulumuzda çalışan memur sayısı 198 kişi olup, 
bunlardan 143 kişi Denetin- personeli, 6 şube müdürü ile 399 sayılı K.H.K. tabi sözleşmeli 
idari personel mevcudumuzda 49 kişidir. Denetim personelinin atamaları yönetmelik gereği 
sağlık kurulu raporu iie ya^lmakta ve bu grupta engeiü yada özürlü personel çalıştırma 
imkanı bulunmamaktadır • 

Ayrıca, Kurulumuza^ engelli ve özürlü personelin rahaî çalışabileceği fiziki ortam 
sağlanabildiğinde, idari bırirpe isabet eden oranda istihdamı mümkün olacaktır. 
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Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen cevaba göre; 

İstihdamı zorunlu özürlü kontenjan sayısı 20/dir. Toplam dolu kadrolarının % 3'üne 
tekabül eden kadro sayısı kadar (9) engelli (Sakat ve özürlü) personel görev yapmaktadır. 

Başbakanlık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca verilen cevaba 
göre; 

Mülga 4389 sayıl Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurumumuzda 
özürlü personel istihdam edilmesi imkanı bulunmamakta iken, 01.11.2005 tarih ve 25983 
mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 19.10.2005 tarih ve 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Kurumumuz personeli (kadro karşılığı sözleşmeli 
çalışan personel ücret, mali ve sosyal haklar dışında) 657 sayılı Devlet memurları 
Kanununa tabi kılındığından, 01.11.2005 tarihinden itibaren kurumumuzda özürlü personel 
istihdam edilebilecektir. 

Kurumumuzda istihdam edilecek özürlü personele ait kadroların tahsisi ve istihdam 
edilecek personelin niteliklerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin yürürlüğe girmesini 
müteakip, 16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "özürlülerin 
Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde özürlü personel istihdamına başlanabilecektir. 

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunca verilen cevaba göre; 

Sermaye Piyasası Kurulunun 28 inci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurulumuz, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bunun ek ve değişikliklerine tabi olmadığından özürlü 
kadromuz bulunmamaktadır. 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca 
verilen cevaba göre; 

Kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 3 özürlü personel 
istihdam edilmesi gerekmekte olup, Anayasa Mahkemesi'nin 4733 sayılı Kuruluş 
Kanunumuzun 9 uncu maddesinin (A) bendinin (2) sayılı alt bendinin 20.11.2003 tarihinde 
iptaline karar vermiş olması ve (söz konusu iptal kararı 11.08.2004 tarih ve 25550 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) söz konusu karar nedeniyle oluşan yasal boşluk 
doldurulamadığından kurumumuza personel alımı (naklen veya açıktan) yapılamamıştır. 

Başbakanlık Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca verilen cevaba göre; 

Kurumumuzda istihdamı zorunlu özürlü kontenjanı 10 olup 2006 yılı sonu itibariyle 1 
adet özürlü memur görev yapmaktadır. 

Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

Başkanlığımızın dolu kadro sayısı yetersiz olduğundan özürlü kontenjanımız 
bulunmamaktadır 

Başbakanlık Devlet PEania ı̂a H^şkHatima verilen cevaba görct; 

Merkez Başkanlığımız, 4968 sayılı Kanunla kurulmuş olup persone! istihdam biçimi, 
sözleşme esasına dayanmaktadır. Bu nedenie, kadrolu personel çalıştırılmamaktadır. 
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Mevzuatımıza göre Başkanlığımızın personeli; ya kamu kurum ve kuruluşlarından ücretsiz 
izinli sayılmak suretiyle yatay geçiş yoluyla gelenlerden ya da yürürlükteki mevzuat 
uyarınca sınava tabi tutularak açıktan alınanlardan oluşmaktadır. Her iki yöntemle 
gelenlerle de Başkanlığımızda sözleşme yapılmaktadır. 

Bu itibarla, Başkanlığımızda kadro bulunmadığından, kadro sayısına göre belirlenen 
özürlü kontenjanı ve özürlü personelimiz bulunmamaktadır. 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. verilen cevaba göre; 

Bankamızda 2006 yılı sonu itibariyle çalışan özürlü personel sayısı 20 kişidir. Boş 
tutulan kadromuz bulunmamaktadır. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

TRTde kanun gereği çalıştırılması zorunluluğu bulunan sakat kontenjan sayısı 214 
olup, sakat personel istihdamı için gerekli çalışmalar devam etmektedir. 

TRTde 01.01.2007 tarihi itibariyle; 83 kişi sakat kontenjanlyla, 40 kişi de sakatlık 
vergi indiriminden faydalanarak çalışmaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca verilen cevaba göre; 

Üst Kurulumuz, özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak 
Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunmadığından, bu yönetmeliğe 
göre istihdam edilen personel bulunmamaktadır. 

Başbakanlık Türk işbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca verilen cevaba 
göre; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
"Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırıldıkları personele ait kadrolarda % 3 
oranında özürlü çalıştırılmaktadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum ve kuruluşun (taşra 
teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." Denilmektedir. 

2006 yılı sonu itibariyle Başkanlığımız dolu kadro sayısı 123 olup, Başkanlığımız 
bünyesinde özürlü kontenjanı 3'tür. 

Başkanlığımızda 2002 yılında mevcut bulunan 3 adet özürlü personel kontenjanı 
için memuriyet giriş sınavı yapılmıştır. Sınavı kazanan 3 adaydan 2 adayın sekreter 
kadrosuna atamaları yapılmış 1 aday göreve başlamamıştır. 2004 yılı içerisinde özürlü 
kadrosunda istihdam edilen sekreter unvanındaki bir personel kendi isteği ile görevinden 
nakil suretiyle ayrılmıştır. Halen Başkanlığımızda bir adet sekreter kadrosundaki personel 
özürlü kadrosunda istihdam edilmektedir. Ayrıca Başkanlığımızda 2006 yıl sonu itibariyle 
özürlü kontenjanında kullanılmak üzere boş memur-sekreter kadrosu bulunmamaktadır. 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce verilen 
cevaba göre; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun £3 jr-cü maddesi gereğince, kamu kurum ve 
kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının % 3'ü orarvnda özürlü çalıştırmak zorundadır. 

01.12.2004 tarihli ve 5263 sayıi. kanunla kurulan Sosyal Ya.-drmlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün ;2B ;;auıosunüar; 59u dölü 69'u öcş olduğundan, 1 adet 
özürlü kontenjanı bulunmakta olup, henüz özürlü personel istihdam edilememiştir. 
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Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 2006 yılında istihdamı zorunlu özürlü kontenjan 
sayısı, 1647 dolu memur kadro sayısının % 3'üne karşılık gelen 49'dur. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nda 2006 yılı sonu itibariyle çalışan özürlü personel sayısı 
29 olup açık kontenjan sayısı 20'dir. 

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen 
cevaba göre; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53. maddesinin ikinci fıkrası "Kurum 
ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü 
çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra 
teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." Hükmü gereğince Genel 
Müdürlüğümüzün istihdamı zorunlu toplam özürlü kontenjan sayısı 9 (dokuz)'dur. 

Kurumumuzda 2006 yılı sonu itibariyle çalışan özürlü personel sayısı 5 (beş)'dir. 
Kalan 4 (dört) adet kontenjan açığının doldurulması amacıyla çalışmalar başlatılmış olup 
2007 mali yılı içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce verilen cevaba göre; 

Anayasa Mahkemesinin 14.03.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 
25.06.2002 tarih ve 2002/58 K.Sayılı Kararında; 

"... Anayasa'nın 128. maddesinde devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer 
kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 
yürütüleceği belirtilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası, 4603 sayılı Kanun ile kamu iktisadi 
teşebbüsü kurallarına tabi iktisadi devlet teşekkülü statüsünden çıkarılarak özel hukuk 
kurallarına bağlı anonim şirket konumuna geçirilmişlerdir. Başka bir anlatımla, belirtilen 
bankaların yürüttüğü hizmetler yasa ile kamu hizmeti olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumda, 
statüsü değiştirilen bankalar tarafından yürütülen hizmeti, Anayasa'nın 128 maddesinde 
belirtilen genel idare esaslarına göre yapılan asli ve sürekli bir kamu hizmeti ve burada 
çalışan personeli de memur ya da diğer kamu görevlisi olarak nitelemek olanaklı değildir. 
Dolayısıyla özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösteren söz konusu bankaların 
personelinin özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılması Anayasa'nın 128 inci maddesine 
aykırılık oluşturmaz..." 

Yine, 4603 sayılı T.C.Ziraat Bankası, T.Halk Bankası anonim Şirketi ve T.Emlak 
Bankası Anonim Şirketi hakkında Kanun'un 1. ve 2. maddelerinin, 3. maddesinin (1), (2) ve 
(4) sayılı fıkraları ile (2) sayılı fıkrasının birinci tümcesinin, geçici 1. maddesinin (1) sayılı 
fıkrasının birinci ve üçüncü tümcelerinin, (2) sayılı fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa'nın 
Başlangıcı ile 2.,5.,7.,10.,35.,47.148.,57.,125.,128.,165. ve 173. maddelerine aykırılığı 
iddiasını karara bağlayan Anayasa Mahkemesinin 17.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan 19.06.2002 tarih ve 2001/33 E., 2002/56 K.Sayılı Kararında da; 

"...İptali istenen kuralların (4603 sayılı Kanun hükümleri), 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ile genel hükümlere tabi olan ve özel işletmecilik esaslanna göre çalışan kamu 
bankalarının çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını 
sağlamak amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır. Kamu tüzei kişiliği statüsünden çıkarılarak 
özel hukuk hükümlerine bağlı tutulan bu bankaların hizmetinin kamu hizmetlerinden 
sayılmasına ve çalışanlarının da Anayasa'nın 128. maddesi kapsamında kamu görevlisi 
olarak değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır." 
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Denilmek suretiyle, Bankamızın kamu tüzel kişiliği statüsünde bulunmadığı, 
bankamız personelinin ise "memur" ya da "diğer kamu görevlisi" sıfatının bulunmadığı 
hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Bankamızda iş hukukuna tabi olarak 325 özürlü 
personel bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Anonim Şirketince verilen cevaba göre; 

Bankamız özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma 
Sınavları Hakkındaki Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2. maddesinde sayılan kuruluşlar 
arasında yer almadığı gibi, çalışanları da 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 237. 
maddesinin (d) fıkrası uyarınca bu Kanun kapsamında bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, Bankamızca açılan sınavlarda başarılı olmaları ve aranan diğer 
nitelikleri taşımaları halinde, özürlülerin istihdamı yoluna gidilmektedir. 

Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince verilen cevaba göre; 

Genel sekreterliğimizde kadro yetersizliği nedeniyle özürlü kontenjanı 
bulunmamakta olup, Teşkilat Kanunu'nda değişiklik yapılması veya yeni personel kadroları 
tahsis edilmesi amacıyla kanun çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu kanun 
çalışmaları sonucunda alınması düşünülen kadrolar ile özürlü kontenjanı 
kullanılabilecektir. 

2006 yılı sonu itibariyle çalışan özürlü personel bulunmayan Genel 
Sekreterliğimizde, 59'u dolu ve 30'u boş olmak üzere toplam 89 kariyer ve diğer kadro 
unvanlı kadro bulunmakta olup, özürlü personel kontenjanı ve istihdamı için uygun kadro 
bulunmamaktadır. Ayrıca, mevcut kadrolarda istihdam edilmek üzere bugüne kadar 
herhangi bir özürtü başvurusu da yapılmamıştır. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca verilen cevaba göre; 

Hazine Müsteşarlığı 
YILI 

2005 
2006 

İSTİHDAMI 
ZORUNLU 
KONTENJAN 
42 
44 

ÇALIŞAN ÖZÜRLÜ 
SAYISI 

40 
41 

BOŞ KADRO 
SAYİSİ 

2 
3 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Memur) 
YILI 

2005 
2006 

İSTİHDAMI 
ZORUNLU 
KONTENJAN 
4 
4 

ÇALIŞAN ÖZÜRLÜ 
SAYISI 

4 
4 

BOŞ KADRO 
SAYISI 

0 
0 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (işçi) 
İSTİHDAMI 
ZORUNLU 
KONTENJAN 
9 
9 

% URLU" YİLİ 

p2065~ 
20C6 

ÇALIŞAN 
SAYISI 

BOŞ 
SAYISI 

KADRO 
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Maliye Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımda, 2006 yılı sonu itibariyle yasa gereği istihdamı zorunlu özürlü 
kontenjanı 724'dür. 

2006 yılı sonu itibariyle Bakanlığımda 702 özürlü personel görev yapmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığınca verilen cevaba göre; 

Başkanlığımızda yasa gereği istihdamı zorunlu özürlü kontenjanı 2.456'dır. 
2006 yılı sonu itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan özürlü sayısı 828, boş 

bulunan kadro sayısı 1.628'dir. 

Adalet Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

I- Bakanlığımızda; 
a) özürlü işleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen personel 
kapsamında; 657 sayıl Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükmü gereğince 
Bakanlığımızda istihdamı zorunlu özürlü kontenjanının 1916 olduğu; Bakanlığımız 
merkez ve taşra teşkilatında 2006 yılı sonu itibariyle muhtelif unvanlarda 198 özürlü 
personelin bulunduğu, boş kadro sayısının 1718 olduğu, 2007 yılı içinde özürlü 
istihdamı için hazırlıkların devam ettiği; 
b) Özürlü işleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
personel kapsamında; ceza infaz kurumlarının hassas konumu, ifa edilen görevin 
özelliği ve mevzuat hükümleri dikkate alındığında, 10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil 
Yönetmeliğinin atamalarda aranacak genel şartların yanında atama yapılacak 
kadroların niteliğine göre aranacak Özel şartların düzenlendiği 6. maddesinin (18) 
numaralı bendinde yer alan, 

"Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev alacak bütün unvanlardaki 
personel için ayrıca aranacak şartlar; 

a) Cezaevi tabipleri hariç, erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 
uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere onay 
tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak, 

b) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 
c) Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 
olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv 
noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına 
bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile 
belgelemek,'' hükmü gereğince ceza infaz kurumu kadrolarına özürlü personel 
alınmasının mümkün olmadığı; ancak özürlü mevzuat hükümleri gereğince 
alınan ve halen görev başında bulunan 22 özürlü personelin bulunduğu, 
Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

II- Öte yandan; 4954 sayılı Kanunla kurularak 03/11/2003 tarihinde faaliyete başlayan 
Türkiye Adalet Akademisinde istihdamı zorunlu özürlü kontenjanının 1 (bir) olduğu; 
2006 yi!» sonu itibariyle çalışan özüriü personel sayısı 1 (bir) olup boş tutulan özürlü 
personel kadrosunun bulunmadığı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının 16/01/2007 
tarih ve B.03.2.TAA.0.02.01.00.10/00064 sayılı yazgıyla bildirilmiştir 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımızda; 01.01.2007 yılı itibariyle 3207 adet dolu kadro bulunmakta olup, 96 
adet Özürlü personel çalıştırılması gerekmektedir. 

31.12.2006 tarihi itibariyle 29 adet özürlü personel görev yapmakta olup 67 adet 
açığımız bulunmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımızca özürlülere ayrılacak kadroların tespiti, kurumun dolu memur kadro 
sayısının % 3'ü dikkate alınarak belirlenmektedir. Buna göre, Bakanlığımızın dolu kadro 
sayısı 644.166 ve istihdamı zorunlu özürlü kontenjan sayısı da 19.325'dir. 

Ancak, özürlü personel kontenjanı, hizmetin gereği ve özelliği nedeniyle, Eğitim ve 
Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında diğer hizmet sınıflarında görev yapan toplam dolu memur 
kadro sayıları dikkate alınarak belirlenmiştir. 

2005 yılında Bakanlığımızca alınması planlanan, özürlü personel alımına İlişkin 120 
adet hizmetli unvanında belirlenen kontenjan 04.10.2006 tarihli ve 60887 sayılı yazı ile 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına (Devlet Personel Başkanlığına) gönderilmiş 
ve 2006 yılında 120 özürlü personelin istihdamı yapılmıştır. 

Bu nedenle, 2006 yılı sonu itibariyle özürlü istihdamı kapsamında çalışan personel 
sayısı 2.469 ve özürlü istihdamı için ayrılan boş kadro sayısı da 16.856'dır. 

Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımız ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlarında yasa gereği, istihdamı 
zorunlu özürlü memur kontenjan sayısı 676'dır. 

Bakanlığımız ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan özürlü memur 
personel sayısı 348 olup, boş bulunan kadro sayısı 328'dir. özürlü kontenjan açığı 2007 
yılı içinde süratle kapatılacaktır. 

içişleri Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilecek özürlü kontenjanı çalışmaları bütçe 
kanunlarının imkan verdiği ölçüde yürütülecektir. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 2006 yılı sonu itibariyle çalışan özürlü 
personel sayısı 51 kişidir. Bunlardan 13 kişi merkez teşkilatında, 38 kişi ise taşra 
teşkilatında çalışmaktadır. 

Milli Savunma Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımız toplam özürlü kontenjanı 183'tür. Çalışan özürlü mevcudu 210 olup, 
boş kontenjanı bulunmamaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdüriüğü'nün Ekim/2006 sonu verilerine göre Kamu 
kurum ve kuruluşlarının çalıştırmak zorunda olduğu özürlü işçi sayısı 16.534'dür. 

Devlet memuru olarak kamuda istihdam edilen özürlüler hakkında Türkiye iş 
Kurumu'nca nemangi bir kayıt tutulmamaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda çalıştırılan işçi sayısına göre 
kontenjanlar belirlenmekte ve işlerinde çalışan işçi sayısı değiştikçe kontenjanlar artmakta 
ve azalabilmektedir. İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerince kamu kurum ve kuruluşlarının 

- 3 8 8 -



TBMM B:67 22 . 2 . 2007 

kontenjanları takip edilmekte, kontenjan açıkları olması halinde İŞKUR il Müdürlerince idari 
para cezası uygulanmaktadır. 

Türkiye Tş Kurumu Ekim/2006 sonu verilerine göre; 
1.529 Kamu kurum ve kuruluşunun özürlü işçi istihdam etme zorunluluğu 

bulunma ktad ı r. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışan özürlü işçi sayısı 15.586 kişidir. Bazı 

kamu kurumlarında kontenjan fazlası 1.452 kişi özürlü isçi olarak çalışmasına rağmen 
özürlü işçi açık kontenjan sayısı ise 2.400'dür. 

Bakanlığımız merkez teşkilatında 2006 yılı sonu itibariyle özürlü personel sayısı 9 
olup, boş kadro sayısı bulunmamaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 

KURUM ADI 

SSKB Sig.lşl.Gen.Müd. 
SSKB Sağ. İşi. Gen. Müd. 
Bağ-Kur 
Emekli Sandığı 

ÖZÜRLÜ 
KONTENJANI 

4 1 6 
114 
87 
83 

FİİLİ ÇALIŞAN 
ÖZÜRLÜ SAYISI 

4 3 9 
79 
52 
72 

BOŞ KADRO 

-
35 
35 
11 

Diğer taraftan 20/05/2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 16705/20OS tarihli 5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kunjmu Kanunu'nun Geçici 
2 nci maddesi gereğince boş bulunan veya herhangi bir şekilde boşalan kadrolara atama 
yapılamayacağı hüküm altına alındığından boş bulunan kadrolara atama 
yapılamamaktadır. 

Dışişleri Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımızda çalışacak özürlü sayısı ilgili mevzuat uyarınca belirlenmektedir, 
özürlü kontenjanında farklı kadrolarda görev yapan 8 üniversite, 15 ortaöğretim, 10 
ilköğretim mezunu personel Bakanlığımızın çeşitli birimlerinde istihdam edilmektedir. 

Bakanlığımızda 2006 yılı sonu itibariyle özürlü kontenjanında toplam 33 personel 
görev yapmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bakanlığımın dolu kadro sayısı 8778 (Merkez. Taşra, Yurtdışı, DÖSİM) adet olup % 
3'ü 263"tür. 

Bakanlığımızda özürlü olarak 311 personel görev yapmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurtan Kanununun 53. maddesinde "Kamu 
Kurum ve Kuruluşları bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında 
özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra 
teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." denilmektedir. 

Bu itibarla, 31.12.2006 tarihi itibariyle Bakanlığımızın 680 dolu kadrosu bulunmakta; 
bunun % 3'üne tekabül eden 20 özürlü personel istihdam edilmesi gerekmekle birlikte 
halen 19 adet özürlü personel çalışmakta olup 1 adet boş özürlü kontenjanımız 
bulunmaktadır. 

Tanm ve KÖyişleri Bakanlığınca verilen cevaba göre; 
Bakanlığımızda 657 sayılı Kanuna tabi özürlü kontenjanı 879, özürlü isçi kontenjanı 

ise 405'dir. 
Bakanlığımızda 657 sayılı Kanuna tabi özürlü çalışan personel sayısı 76, boş 

kontenjan sayısı 803, özürlü işçi kontenjan sayısı 405, istihdam edilen özürlü işçi sayısı da 
421'dir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen cevaba göre; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince Dış Ticaret 

Müsteşarlığında istihdamı zorunlu devlet memuru sayısı 52 olup 2006 yılı sonu itibariyle 26 
özürlü personel çalışmaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı bağlı kuruluşlarında ise; halen 22 
özürlü personel çalışmaktadır. Anılan soru ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığında yasa 
gereği istihdamı zorunlu devlet memuru sayısı 203 olup 2006 yılı sonu itibariyle 27 özürlü 
personel çalışmaktadır. 

Saygılarımla. 

Nime>^tjİ5tj*KÇÎj 
Devlet Bakanı 
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3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan'ın bir köyündeki Diyanet personelinin loj
man ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'in cevabı (7/19983) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.08.01.2007 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, .gerek camilerin bakımsızlığı, 
gerek yeterli eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlarımızın barınma 
ihtiyacım karşılayacak lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması 
nedeniyle hem vatandaşlarımız hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz 
mağdur olmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda 
ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için sürekli kadro açümaktadır. Ancak buna 
rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız ibadethane1:''yetersizliği sebebiyle 
ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini kaldıramamakta, elverişsiz 
iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışmaktadırlar. 

1- Ardahan ili Göle ilçesi Tellioğlu köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri 
Başkanlığına bağlı personelimize barınma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması 
konusunda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.004/oo2>5y* 
KONU : 2 Ö / Ö 2 . / 2 0 0 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 05.02.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 / 28703 sayılı yazı. 
b) 15.02.2007 tarih ve B.02.1.DİB.0.74.06.00-012 / 877 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazı eki Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT' ün 7/19983 esas nolu yazılı soru 
önergesine yönelik olarak Bakanlığım bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (b) yazısı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

(Âlw^wAs' 
_ , , . Prof.Dr.Mehmct AYDIN 
Ek:Ilgı (b) yazı ve eklen D e v l e t B a k a m 

- 3 9 0 -



TBMM B:67 22 . 2.2007 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.DİB.0.74.06.00-012/ 

Konu : Soru önergesi. 15.02-2GC>?» 87' 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi : 08/02/2007 tarihli ve B.02.0.004/00261 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde Başkanlığıma gönderilen Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/19983 esas ve 
28792/65644 evrak kayıt numaralı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere 
hazırlanan bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 

Ek: Soru önergesi cevabi yazısı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

önergeyi veren Milletvekili : Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

önergenin Konusu : Ardahan İli, Göle İlçesi, Tellioğlu Köyüne imam lojmanı 
yaptırılması 

Önerge Esas No : 7/19983 

SORULAR 

"Ardahan ili ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, gerek camiler bakımsızlığı, gerek yeterli 
eğitim almış kadrolu imamların olmaması, gerekse imamlanmızın bannma ihtiyacını karşılayacak 
lojmanların olmaması, var olan lojmanların ise bakımsız olması nedeniyle hem vatandaşlarımız 
hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personelimiz mağdur olmaktadır. Diyanet İşleri 
Başkanlığına Devlet Bütçesinden büyük miktarda ödenek ayrılmakta ve imam hatip mezunları için 
sürekli kadro açılmaktadır. Ancak buna rağmen Doğu Bölgelerimizdeki vatandaşlarımız 
ibadethane yetersizliği sebebiyle ibadetlerini yapamamakta, imam açığı sebebiyle cenazelerini 
kaldıramamakta, elverişsiz iklim şartlarında bakımsız, minaresiz ve tadilat görmemiş camilerde 
ibadetlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 
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1. Ardahan ili Göle ilçesi Tellioğlu köyümüzde görev yapmakta olan Diyanet İşleri Başkanlığına 
bağlı personelimize bannma ihtiyacını karşılayacak lojman yapılması konusunda herhangi bir 
girişimde bulunacak mısınız?" 

CEVAPLAR 

1. Ülkemiz genelinde ibadethanelerin tamamı hayır işleri kapsamında şahıslar, dernekler ve 
vakıflar tarafından yapılmakta, mülkiyeti de Hazineye, köy tüzel kişiliklerine, dernek, vakıf ve 
şahıslara ait olabilmektedir. 

İbadethanelerin yapım, bakım ve onarımı ile yapılanların yaşatılması hususunda mer'i mevzuatla 
Başkanlığımıza verilmiş bir görev bulunmadığı gibi, Başkanlığımız bütçesinde de bu amaca matuf 
bir ödenek bulunmamaktadır. 

02.08.1998 gün ve 23421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4379 sayılı Diyanet işleri 
Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un Bir Maddesinin Değiştirilmesine dair 
Kanunun camilerin ibadete açılması ve yönetimi başlıklı değişik 35. Maddesinde " Cami ve 
mescitler Diyanet İşleri Başkanlığının izni ile ibadete açılır ve Başkanlıkça yönetilir. Hakiki ve 
hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış bulunan cami ve 
mescitlerin yönetimi üç ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir..." hükmü yer almakta 
olup, yukarıda belirtilen usullerle yapılan camilerin devir işlemlerini müteakip, hizmetleri 
Başkanlığımızca yürütülmektedir. 

Ayrıca, her yıl Yatırım Programı hazırlama dönemlerinde Devlet Planlama Teşkilatınca 
hazırlanarak uyulmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen "Yatırım Programı 
Hazırlama Esasları" talimatı ve Başbakanlığın Tasarruf tedbirleri konulu 18/01/2007 tarih ve 
26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/3 Sayılı Genelgesinin "GAYRİMENKUL 
EDİNİLMESİ VE KİRALANMASI" başlığı altında "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt 
içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, 
kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın 
alınmayacak, kamulaştırılmayacak, kiralanmayacak ve yeni inşaat yapılmayacaktır." hükmü yer 
almaktadır. 

Bu nedenle: yukarıda bahsedilen hükümler gereği hizmet binası, imam evi, lojman binası vb. yeni 
projeler yatırım programına teklif edilemediğinden, bunların Başkanlığımız Bütçe imkanlarıyla 
yaptırılması da mümkün olamamaktadır. 
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4.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGOK'ün, bir akaryakıt kaçakçılığı iddiasına yönelik 
işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/20035) 

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 Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz 
ederim. 18.01.2007 

M.Zİya YERGÖK 
Adana Milletvekili 

•Y} 
17.12.2006'da TBMM Genel Kurulunda Gümrük Müsteşarlığı Bütçesi üzerinde CHP 

Grubu adına yaptığım konuşmada, 13 milyon dolar mali boyutlu Gebze'deki akaryakıt 
kaçakçılığı olayını gündeme getirmem üzerine, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen, 
cevaben; "yanlış bilgilendirme sonucu bu beyanda bulunduğumuzu ve Gebze'deki 
akaryakıt işi ile ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı 
verdiğini ve kararın kesin olduğunu" ifade etmişti. Biz ise takipsizlik kararının 
kesinleşmediğini, itiraz üzerine yargı sürecinin devam ettiğini, ancak Gümrük Başmüfettişi 
Mehmet Eryılmaz'ın 28.11.2006 tarihli yazısıyla takipsizlik kararına karşı süresi içerisinde 
Kartal Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmesini talep ettiğini, ancak aynı gün Gümrük 
Müsteşar Vekiline vekalet eden Gümrük Müsteşar Yardımcısı Bülent Ertem'in İzmit Gümrük 
ve Muhafaza Başmüdürlüğüne resmi yazı yazarak "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının 
konu ile ilgili takipsizlik kararına karşı üst merciye itiraza gerek olmadığını, itirazdan 
vazgeçilmesini" istediğini belirterek bu durumun yasaya aykırı olduğunu, "itiraz etmeyin" 
yazısının müsteşar yardımcısı bakımından görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğunu 
belirtmiştik. 

Şimdi ise, Gümrük Müsteşar Vekili adına müsteşar yardımcısı tarafından yazılan 
"takipsizlik kararına itiraz etmeyin"talimatına rağmen Kartal Ağır Ceza Mahkemesine yapılan 
itiraz üzerine Kartal Ağır Ceza Mahkemesi 29.12.2006 tarihli kararıyla Gebze Cumhuriyet 
Başsavcılığının takipsizlik kararının kaldırılmasına ve soruşturma dosyasının dava açılmak 
üzere Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vermiştir. 

Bu durumda Sayın Bakana soruyorum: 

1-17.12.2006 günü TBMM Genel Kurulunda "Gebze'deki akaryakıt kaçakçılığı olayı 
ile ilgili olarak, takipsizlik kararı verilmiştir ve karar kesinleşmiştir" derken, TBMM'ni ve 
kamuoyunu yanıltmak amacıyla mı bu şekilde beyanda bulundunuz? Yoksa, Gümrük 
Müsteşar Vekilinin "Takipsizlik kararına itiraz etmeyin" yazısından bilginiz olduğu ve 
onayınız bulunduğu için mi bu kadar kesin konuştunuz? 

2- "Takipsizlik kararına itiraz etmeyin" yazısından bilginiz ve onayınız yoksa 
kurumunuzun suçtan zarar gören ve mağdur taraf olduğu bir olayda kendi kurumu aleyhine, 
yasaya aykırı ve suç teşkil edecek biçimde "takipsizlik kararma itiraz etmeyin" yazısı yazan 
Gümrük Müsteşar Yardımcısı Bülent Ertem hakkında herhangi bir işlem yapmayı 
düşünmekte misiniz? 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

G ü m r ü k Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1 .GÜM.O.06.00.01.1/10-5 

K O N U : Yazılı Soru önergesi ü Ü I> 7 € C »2 İLG2. 2QÜ? 

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 

İLGİ: 05.O2.20O7 tarih ve 7/20035-28948/65974 sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazı eki, Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK. tarafından tevcih edilen 
7/20035 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kfir^ad T Ü Z M E N \^ 
Devlet Bakanı 

EK-1: 7/20035 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1- Mezkur soru önergesinin 1. maddesinde; "17.12.2006 günü T B M M Genel Kurulu'nda 
"Akaryakıt Kaçakçılığı Olayı" ile ilgili olarak, *' takipsizlik kararı verilmiştir ve karar 
kesinleşmiştir " Derken TBMM'yi yanıltmak amacıyla mı; yoksa Gümrük Müsteşar 
Vekili'nin "takipsizlik kararına itiraz etmeyin" yazısından bilgimiz olduğu ve onayımız 
bulunduğu için mi bu kadar kesin konuştuğumuz sorulmaktadır. 

Gerek TBMM Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştiği 17.12.2006 tarihinde Gebze 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21.11.2006 tarihinde verdiği "takipsizlik kararı"nın kesin 
olması, yani 17.12.2006 tarihi itibariyle anılan Başsavcılık kararının kaldırılması yönünde 
Kartal Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir karar alınmamış olması; gerekse Gümrük 
Müsteşarlığı'nın 28.11.2006 tarihli yazısında 4353 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesi 
gereğince işlem yapılmasının belirtilmiş olması sebebiyle, tarafımca, 17.12.2006 tarihli 
TBMM Genel Kurul'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın kararı kesindir. Takipsizlik 
kararını verdi. " İfadesi dile getirilmiştir. Kartal Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29.12.2006 
tarihli, Gebze Cumhuriyet Başsavcı lığı'nın takipsizlik kararını ortadan kaldıran kararının, 
tarafımca T B M M Genel Kurulunun gerçekleştiği 17.12.2006 tarihinde bilinemeyeceği 
izahtan vareste olup, tarafımca dile getirilen ifadelerde gerek Yüce Meclisi, gerekse 
kamuoyunu yanıltmak gibi bir niyetin varlığını aramak icra ettiğimiz görevle kesinlikle 
bağdaşmayacak bir durumdur. 

2 - Müfettiş Raporunda; 2710.11.21.00.00 G.T.I.P.'nda "vvhite spirit" olarak beyan edilen 
eşyanın 2710.11.25.O0.00 G.T.İ.P.'ndaki "özel benzin" olduğu iddia edilmiştir. Gümrük 
İdaresi ise savrulmasında; "beyan edilen tarifenin doğru olduğu; Devletçe alınacak 
vergilerin beyan edilen tarifede yüksek; Müfettiş Raporundaki iddiada ise düşük olduğu" 
görüşüyle kamu zararının, Müfettiş Raporundaki tarifeye göre işlem yapılması durumunda 
oluşacağını, kamu idaresinin de devlet zararına yol açacak bir işlem yapmasının yasalara 
aykırı olduğunu ifade etmiştir. Müfettiş ise kamu zararı üzerinde durmayıp belirttiği 
tarifeden mükellefin RPDK'dan İzin alamayacağını iddia etmiştir. Dolayısıyla iddia ile 
savunma farklıdır. Kamu zararının tespiti; yetkili ve görevli adli mercie aittir. Gebze 
Cumhuriyet Başsavcı l ığ ının takipsizlik kararı, savunmayı haklı çıkarmıştır. Buna göre; 
idare, bu iki görüşten, kamu zararına yol açmayacak savunmanın görüşüne -ki; adli mercii 
karan ile teyit edilmiştir- taraf olmuştur. 

Adalet; iddia ile savunmanın fikirlerini, düşüncelerini, bilgi ve belgelerini açıkça ortaya 
koyduğu bir ortamda oluşur. Dolayısıyla; Gümrük Başmüfettişi Mehmet- EiOTTLMAZ 
tarafından ". . .Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararına itiraz ed in . . ." 
talimatına idarece uyulduğu takdirde, adaletin tecellisini sağlayacak olan taraflardan 
birisinin görüşü (savunma) eksik kalacaktır. Dolayısıyla; Cumhuriyet Başsavcılığı kararına 
itiraz yetkisi bulunan Hazine Avukatlanna; hem savunmanın, hem de iddianın olaya ilişkin 
görüşlerinin birlikte gitmesi, sadece ve yalnız adaletin tecellisi için hukuki, adil ve haklı bir 
gerekliliktir. Aksi bir hareket; idareyi tarafgir, haksız, mesnetsiz, hukuksuz bir duruma 
getirecektir. Hukukun üstünlüğüne inanmak ve ona göre işlem yapmak. Anayasamızın ve 
Yasalarımızın gereğidir. Dolayısıyla; Müsteşarlık adına yazılan yazı, hukukun gereği 
olarak yazılmıştır. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve 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.- 922 ve 1159 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun 

olarak görüşülmesi, 922 Sıra Sayılı Tasarının birinci bölümünün 1 ilâ 13 üncü maddelerden, ikin
ci bölümünün 14 ilâ 24 üncü maddelerden (Geçici 1 ilâ 4 üncü maddeler dahil) oluşması; 1159 Sıra 
Sayılı Tasarının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden (12 nci maddeye bağlı (38) A, (38) 
B, (38) C maddeleri dahil), ikinci bölümünün 20 ilâ 40 inci maddelerden (20 nci maddeye bağlı 
geçici 10, 11, 12 nci maddeler dahil) oluşması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 13.6.2006 tarihli 114 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 1326 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak 

görüşülmesi; Tasarının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölümünün 16 ilâ 
22 nci maddelerden (Geçici 1 ilâ 7 nci maddeler dahil) oluşması; 

Genel Kurulun; 28.2.2007 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi; 
28.2.2007 Çarşamba günü 14.00-22.00 saatleri arasında, 22.2.2007 ve 1.3.2007 Perşembe günleri 
14.00-20.00 saatleri arasında, 27.2.2007 Salı günü ise 1260 Sıra Sayılı Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporunun görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalarını sürdürmesi; 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 20.2.2007 tarihli 65 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
22.2.2007 Perşembe - Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
22.2.2007 Perşembe - Saat: 10.30 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
22.2.2007 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
67 NCİ BİRLEŞİM 22 ŞUBAT 2007 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

>ı±k: 
<Ç? 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 60 Milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadro
laşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme ve 
düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hareket 
ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhale
fet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; Emniyet Teşkilatında hukuk dışı gizli 
kadrolaşmaya göz yumarak keyfi uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine getirmeyerek 
asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla ilgili soruştur
ma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddi
asıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 257, 281 ve 
288 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2007) 
(Dağıtma Tarihi: 20/2/2007) (Görüşme Günü: 27/2/2007 Salı) 

2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 
Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan 
Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/254, 258) (S. Sayısı: 
1273) (Dağıtma Tarihi: 20/2/2007) (Görüşme Günü: 27/2/2007 Salı) 

3.- Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekili, Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 
Milletvekili ile Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, Yaş Sebze, Meyve ve Kesme 
Çiçek ile Narenciye Üretimindeki ve İhracatındaki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlem
lerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/81, 
234, 286) (S. Sayısı: 1260) (Dağıtma Tarihi: 20/2/2007) (Görüşme Günü: 27/2/2007 Salı) 

03 - SEÇIM 

*$? 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

>q> 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
>Ctle 

*$* 
06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rp< 

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 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1235) (S. Sayısı: 1308) 
(Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

4. 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) 

5. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

6. - Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/1299) (S. Sayısı: 1341) (Dağıtma tarihi: 2.2.2007) 

7. - Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 6 Millet
vekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1261, 2/854) (S. Sayısı: 1326) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) (**) 

8. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1300) (S. Sayısı: 1342) 
(Dağıtma tarihi: 5.2.2007) 

9. 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) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1242) (S. Sayısı: 1338) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

11. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Adalet Komisyonları Raporları (2/820) (S. Sayısı: 1337) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

12. X - Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1284) (S. Sayısı: 1340) (Dağıtma tarihi: 2.2.2007) 

13. X - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/1245) (S. Sayısı: 1261) 
(Dağıtma tarihi: 16.11.2006) (**) 

14. X - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı; Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ile Van 
Milletvekili Mehmet Kartal'ın; 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması 
ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Van Milletvekili Yekta 
Haydaroğlu'nun; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Bir Madde Eklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (1/1240, 2/403, 2/644) (S. Sayısı: 1275) (Dağıtma tarihi: 11.12.2006) (**) 

15. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 
3 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/911) (S. Sayısı: 1317) (Dağıtma tarihi: 15.1.2007) 
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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. - Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1254) (S. Sayısı: 1266) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

18. 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) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Batum 
Uluslararası Havalimanının Ortak Kullanılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1223) (S. Sayısı: 1306) 
(Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1234) (S. Sayısı: 1310) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

23. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 
954) (Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

24. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/1269, 1/1248) (S. Sayısı: 1322) (Dağıtma tarihi: 24.1.2007) 

25. - Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 3 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu 
Kuruluş Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/811) (S. Sayısı: 1272) (Dağıtma 
tarihi: 29.11.2006) 

26. - 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) 

27. - Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S. Sayısı: 1209) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

28. - 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) 

29. - Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün; Türk Medeni Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/888) (S. Sayısı: 1262) 
(Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

30. X - Deniz Emniyeti Komitesinin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006 - 8 Aralık 2006 
Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik 
Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1222) (S. Sayısı: 1243) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Arasında 
2006 Yılı Tam Yetkili Temsilciler Konferansının Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve 
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Finansmanına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1233) (S. Sayısı: 1245) (Dağıtma tarihi: 17.10.2006) 

32. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) (*) 

33. X - Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1195) 
(S. Sayısı: 1216) (Dağıtma tarihi: 26.6.2006) 

34. - 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) 

35. 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) 

36. - 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) (**) 

37. X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S. Sayısı: 1211) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

38. - 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) (**) 

39. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

40. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfi'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) (**) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

42. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

43. X - WIPO Telif Haklan Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 
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44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 

İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

50. 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) 

51. 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) 

52. 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) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

54. 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) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 
864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

56. 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) 
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57. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 

Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

58. 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) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

60. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

61. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

62. 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) 

63. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

64. 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) 

65. 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) 

66. 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) 

67. 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) 

68. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklık
larına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi : 16.6.2005) 

69. 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) 
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70. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 

Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi : 16.6.2005) 

71. 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) 

72. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) (Dağıtma tarihi: 
30.6.2005) 

73. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

74. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

75. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

76. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004) 

77. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 8.12.2003) 

78. - 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) 

79. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

80. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

81. - 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) (*) 

82. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

83. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

84. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 
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85. - 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) 

86. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

87. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

88. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

89. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

90. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

91. - 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) 

92. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

93. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

94. - 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) 

95. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

96. - 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) 
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97. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

99. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

100. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

101. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - 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) 

104. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - 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) 

106. - 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 
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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) 

107. - 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) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- 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) 

113.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

116. - 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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

118.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

120. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

121. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

122. - 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) 

123. - 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) 

124. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

125. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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126.- 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) 

127. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

128. - 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) 

129. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

131. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

132. - 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) 

133. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

134. - 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) 

135. - 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 

- 1 4 - 67NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

139. - 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) 

140. - 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) 

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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

142. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

143. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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145. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

146. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

147. - 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) 

148. - 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) 

149. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

150. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

151.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

152. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

153. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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154.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

156. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

157. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

159. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

160. - 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) 

161.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

162. - 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) 

163. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 
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164. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

165.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

166. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

167.- 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) 

168. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

169.- 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) 

170. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S. Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

171.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S. Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

172. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S. Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

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 Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S. Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

174. - 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) 

175.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S. Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

176.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S. Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

177. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S. Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S. Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

179. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S. Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - 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) 

181. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S. Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S. Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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183. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkahn 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) 

184. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkahn, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S. Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

185. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

186. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S. Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

187. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin 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 İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S. Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

188. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün 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 İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S. Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

189. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S. Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

190. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S. Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

191. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ennesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S. Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

- 2 0 - 67NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI V E TEKLİFLERİ İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
192. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S. Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

193. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S. Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

194. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S. Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

195. - 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) 

196.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S. Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

197. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S. Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

198. - 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) 

199. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

200. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

201. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

202. - 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) 

203. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

204. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı : 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - 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) 

208. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

209. - 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) 

210. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı : 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 
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211. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 

Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

212.- 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) 

213. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S. Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

214.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S. Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

215.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S. Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

216.- 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) 

217. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

218.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

219.- 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) 

220. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S. Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

221.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S. Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

222. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S. Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

223. - 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) 

224. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

225. - 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) 

226. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı : 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

227. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman 
Sanbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

228. - Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

229. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

230. - 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) 
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231.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 

Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

232. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

233. - 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) 

234. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - 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) 

237. - 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) 

238. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- 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 
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Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751'e 1 inci Ek ve 3 üncü Ek) (Dağıtma tarihleri: 11.4.2005 ve 20.9.2006) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

249. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - 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 
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Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

251. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

252. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

253. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

254. - 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) 

255. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

256. - 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) 

257. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

258. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

259. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

260. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

261.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

262. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

263. - 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) 

264. - 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) 

265. - 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) 

266. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

267. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

268. - 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) 

269. - 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) 

270. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2005) 

271.- 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) 

272. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

273. - 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) 

274. - 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) 
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275.- 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) 

276. 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) 

277. 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) 

278. 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) 

279. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

280. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

283. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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286. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289. - Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

291. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

292.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

293.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

294. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

295. - 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 
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Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

296. - 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) 

297. - 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) 

298. - 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) 

299. - 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) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

301. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

302. 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) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

304. 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) 

305. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

306. - 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) 

307. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 
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308. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 

Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

309. 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) 

310.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

311. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

312.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

313. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

314. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Ankan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

315. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

316. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

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

318. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

319. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma tarihi: 20.2.2006) 

320. - 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) 
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321. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 

Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

322. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

323. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

324. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

325.- 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 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

326. 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) 

327. 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) 

328. 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) 

329. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

330. - 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) 

331. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

332. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

333. 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) 
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334. 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) 

335. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

336. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

337. 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) 

338. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

339. - 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) 

340. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

341. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

343. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

344. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

345. - 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) 

346. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

347. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

_ 3 4 _ 67 NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
348. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 

Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamlann Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

349. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

350. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

351.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) 

352. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

353. 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) 

354. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

355. - 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) 

356. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

357. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

358. - 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) 

359. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

360. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

361.-Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

362. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

363. - 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) 

364. - 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) 

365. X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ulkü'nün; Jeotermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal 
Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454, 2/76, 2/579) (S. Sayısı: 1208) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

366. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı: 1213) (Dağıtma tarihi: 23.6.2006) 

367. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi 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) 

368. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 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 ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1113) (S. Sayısı: 1219) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

369. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1123) (S. Sayısı: 1220) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

370. - 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 tarihi: 27.6.2006) 

371. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/1192) (S. Sayısı: 1232) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

372. - Konya Milletvekili Atilla 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) 

373. - 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 
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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) 

374. - 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 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

375. - 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) 

376. - 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) 

377. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/837) (S. Sayısı: 1165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9. 2006) 

378. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandf 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 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

379. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'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'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/878) (S. Sayısı: 1168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

380. - 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 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

381. - 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 
(3/899) (S. Sayısı: 1170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

382. - 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 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 
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383. - 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 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

384. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/932) (S. Sayısı: 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

385. - Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S. Sayısı: 1174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

386. - 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 Edirne 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) 

387. - 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 Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/961) (S. Sayısı: 1176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

388. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/982) (S. Sayısı: 1177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

389. - 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 
(3/984) (S. Sayısı: 1179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

390. - 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) 

391.- 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 (3/979) (S. Sayısı: 
1196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

392. - 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 
56Sıfatının 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) 
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393. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'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 ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/981) (S. Sayısı: 1198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

394. - 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) 

395. - Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1230) (S. Sayısı: 1250) (Dağıtma tarihi: 31.10.2006) 

396. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/1250) (S. Sayısı: 1258) (Dağıtma tarihi: 13.11.2006) 

397. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1213) (S. Sayısı: 1263) (Dağıtma tarihi: 
22.11.2006) 

398. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1228) (S. Sayısı: 1264) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

399. - Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1241, 1/1186) (S. Sayısı: 1265) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

400. X - İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk'ün; Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katılan 
Delegelerin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/802) (S. Sayısı: 1274) (Dağıtma tarihi: 5.12.2006) 

401. - İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz ve 5 Milletvekilinin; Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonları Raporları (2/831) (S. Sayısı: 1277) 
(Dağıtma tarihi: 13.12.2006) 

402. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1253) 
(S. Sayısı: 1307) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

403. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1238) (S. Sayısı: 1309) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

404. - Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 14 Milletvekili ile Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Vedat Melik ve 21 Milletvekilinin; 2510 Sayılı İskân Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/824, 2/859) (S. Sayısı: 1315) (Dağıtma tarihi: 27.12.2006) 

405. - Kan, Kan Bileşenleri ve Ürünleri Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (1/1277) (S. Sayısı: 1319) (Dağıtma tarihi: 17.1.2007) 

406. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 4 Milletvekilinin; Hemşirelik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/784) (S. Sayısı: 1320) (Dağıtma tarihi: 17.1.2007) 

407. X - Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (1/1272) (S. 
Sayısı: 1318) (Dağıtma tarihi: 18.1.2007) 

408. - Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/1285) (S. Sayısı: 1323) (Dağıtma tarihi: 24.1.2007) 

409. - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1231) (S. Sayısı: 1324) (Dağıtma tarihi: 25.1.2007) 
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410. - Uygulama İmkânı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1239) (S. Sayısı: 1325) (Dağıtma tarihi: 25.1.2007) 
411.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayolları 

Ulaşımı Altyapısı Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1155) (S. Sayısı: 1327) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

412. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1167) (S. Sayısı: 1328) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

413. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1172) (S. Sayısı: 1329) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

414. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1200) 
(S. Sayısı: 1330) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

415. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1275) (S. Sayısı: 1331) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

416. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1276) (S. Sayısı: 1332) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

417. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1281) (S. Sayısı: 1333) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

418. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Arasında Ticari Mübadele ve Ekonomik, 
Teknik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1102) (S. Sayısı: 1334) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

419. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1127) (S. Sayısı: 1335) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

420. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tica
ret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1179) (S. Sayısı: 1336) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

421.- Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun; Serbest Bölgeler Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/759) (S. Sayısı: 1339) (Dağıtma tarihi: 2.2.2007) 

422. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1290) (S. Sayısı: 
1343) (Dağıtma tarihi: 12.2.2007) 

423. - 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 Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/798) (S. Sayısı: 1279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

424. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'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 İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/991) (S. Sayısı: 1280'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

_ 4 0 - 67NCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
425. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama 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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/992) (S. Sayısı: 1281'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

426. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün'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 Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/993) (S. Sayısı: 1282'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

427. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'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 Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1003) (S. Sayısı: 1283'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

428. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1016) (S. Sayısı: 1284'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

429. - 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 (3/1023) (S. Sayısı: 1285'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

430. - 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 (3/1024) (S. Sayısı: 1286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

431.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1025) (S. Sayısı: 1287'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

432. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama 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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1026) (S. Sayısı: 1288'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

433. - 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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1027) (S. Sayısı: 1289'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
20.2.2007) 

434. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın 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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1055) (S. Sayısı: 1290'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

435. - Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1056) (S. Sayısı: 1291'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

436. - Hatay Milletvekili İsmail Soylu'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1057) (S. Sayısı: 1292'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

437. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'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 Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1061) (S. Sayısı: 1293'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

438. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama 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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1097) (S. Sayısı: 1294'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

439. - 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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1098) (S. Sayısı: 1295'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

440. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1099) (S. Sayısı: 1296'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

441. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in Yasama 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 Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1100) (S. Sayısı: 1297'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

442. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/1101) (S. Sayısı: 1298'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

443. - 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 (3/1102) (S. Sayısı: 1299'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

444. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandf nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1103) (S. Sayısı: 1300'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
20.2.2007) 

445. - 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 (3/1106) (S. Sayısı: 1301'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

446. - 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 (3/1113) (S. Sayısı: 1302'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

447. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Yasama 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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1131) (S. Sayısı: 1303'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

448. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'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 Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1110) (S. Sayısı: 1304'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1341) 

Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hak
kında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Raporu (1/1299) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Plan ve Bütçe ile Mîllî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 22/1/2007 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1342/298 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.1.2007 tarihinde kararlaştırılan "Futbol Mü

sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Tasarı ile; son derece dağınık bir mevzuatı bulunan Spor- Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün 

hukuki statüsü, Teşkilat Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmış, Teşkilat Başkanlığının ana hiz
met, danışma ve yardımcı hizmet birimleri tek tek sayılarak Teşkilatın hukuki alt yapıya kavuşma
sı sağlanmıştır. 

3289 ve 7258 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ülkemizde sadece futbol müsabakaları üzerine 
bahis oyunları oynatılabilmekte, futbol dışındaki spor müsabakaları (basketbol, voleybol, motor-
sporları vb.) üzerine ise oynatılamamaktadır. Tüm dünya ve Avrupa'da futbol ve diğer spor müsa
bakaları üzerine bahis ve spora dayalı şans oyunları düzenlenmektedir. Tasarı ile futbol ve diğer 
spor müsabakaları üzerine bahis oyunlarının yanı sıra spora dayalı şans oyunları düzenleme imka
nı getirilerek her iki Kanunda da buna ilişkin düzenlemeler yapılmış ve Teşkilat Başkanlığının gö
rev ve yetkileri genişletilmiştir. 

Böylece Türk sporunun gelişmesinin önündeki en önemli sorun olan maddi imkânsızlıkların or
tadan kaldırılması, Teşkilat Başkanlığınca iştirakçilere daha fazla ikramiye vennek suretiyle müşterek 
bahis oyunları hâsılatının artırılması ve Türk sporuna daha fazla kaynak yaratılması hedeflenmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sportif faaliyetleri ile özerk spor federasyonlarının her 
türlü faaliyetleri ve yapım, bakım ve onarım ihaleleri hariç olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkan
lığınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadı
ğı düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile, 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 

Kanunun adı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hak
kında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Ayrıca Madde ile, Türkiye'de düzenlenecek futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ih-
timalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisinin Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne ait olduğu düzenlenmiştir. 

Madde 2- Madde ile; 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkın
da Kanunun 2 nci Maddesinde değişiklik yapılarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün futbol 
ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenle
me hak ve yetkisini kendisine bağlı, özel hukuk hükümlerine göre sevk ve idare edilen ve özel büt
çeli Spor Toto Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanacağı ve yürüteceği esası getirilmiştir. Ayrıca, Teş
kilat Başkanlığının söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel hu
kuk tüzel kişilerine devredebileceği ve gerektiğinde hizmet satın alma yoluna da başvurabileceği 
hususları düzenlenmiştir. 

Ayrıca Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün hukuki statüsü "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" 
olarak değiştirilerek yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatının 
Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu, ana hizmet, danışma ve 
yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı belirtilmiş ve Teşkilat Başkanlığının ana hizmet, danışma 
ve yardımcı hizmet birimlerinin hangi şubelerden meydana geleceği tespit edilmiştir. 

Teşkilat yapısı içerisinde bulunmayan Teşkilat Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, Hu
kuk Müşavirliği, Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlü
ğü gibi şubeler oluşturularak Teşkilatın artan iş hacminin karşılanması amaçlanmıştır. 

Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimlerinin, danışma birimlerinin ve yardımcı hizmet bi
rimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının yönetmelikle düzenleneceği esası getirilmiştir. 

Madde 3- Madde ile; yeni düzenlemeyle futbol ile birlikte diğer spor müsabakaları üzerine sa
bit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının düzenleneceği öngörüldüğünden, 7258 sayılı 
Kanunun 5 inci Maddesi ile ek 1 inci Maddesinde de buna paralel düzenleme yapılmıştır. 

Madde 4- Madde ile; 7258 sayılı Kanuna geçici madde eklenmek suretiyle Spor-Toto-Loto 
Teşkilat Müdürlüğünde Teşkilat Müdürü, Teşkilat Müdür Yardımcısı, şube müdürü ve şef unvanla-
rıyla görev yapanların unvanlarının Kanunun yayımı tarihinde sona ereceği, söz konusu kişilerin ay
nı veya başka unvanla atanmasının mümkün olduğu düzenlenmiştir. 

Madde 5- Madde ile; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (i) bendinde değişiklik yapılarak, sadece futbol müsabakaları 
üzerine müşterek bahis düzenleme yetkisi bulunan Genel Müdürlüğün yetki ve görevi genişletilmiş 
ve futbol müsabakaları dışındaki diğer spor müsabakaları (basketbol, voleybol, motor sporları, mo-
togp vb.) üzerine de müşterek ve sabit ihtimalli bahis ile şans oyunları düzenleme yetkisi verilmiştir. 

Madde 6- Madde ile; Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün yeni yapılanmasına uygun olarak 
3289 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinde de değişiklik yapılmıştır. 

Madde 7- Madde ile, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sportif faaliyetleri ile özerk spor 
federasyonlarının her türlü faaliyetleri ve yapım, bakım ve onarım ihaleleri hariç olmak üzere Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi olmadığı düzenlenmiş ve bu hükme ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığı ve Ka
mu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür. 

Genel Müdürlüğün sportif faaliyetleri ile özerk federasyonların faaliyetleri uluslararası fede
rasyonların mevzuatına uygun olarak ifa edildiğinden dolayı 4734 sayılı Kanunun getirdiği usul ve 
esaslara uyulması halinde, öngörülemeyecek şekilde ortaya çıkan ihtiyaçların temininde güçlükler
le karşılaşılmakta, bazen mevzuat dışı alımlar yapılmak suretiyle bu tür organizasyonlar gerçekleş-
tirilebilmektedir. Mevzuat dışı yapılan alımların bedelleri ise çoğu defa federasyon başkanı, yöne
tim kurulu üyeleri veya federasyon çalışanları tarafından karşılanmak suretiyle uluslararası düzey
de ülke itibarının zedelenmesinin önüne geçilebilmektedir. Yapılan düzenleme ile Genel Müdürlü
ğün veya federasyonların düzenlediği uluslararası organizasyonların sevk ve idaresinde 4734 sayı
lı Kanunun getirdiği ağır bürokratik engellerle karşılaşılmaksızın ülke itibarına yakışır şekilde fa
aliyetlerin düzenlenmesi ve mal ve hizmet alımlarının yapılması sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1341) 
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Futbol müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının (İddaa) oynatılması, ülkemizde 
yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatan şirketler ile bahis oranlarının söz konusu şirketler 
tarafından belirlenen oranlarla eşit veya çok yakın bir oranda belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Az 
ancak sık kazandırma özelliği ile kısa süre içersinde tüm dünyadaki iştirakçiler tarafından en çok 
tercih edilen oyun haline gelen sabit ihtimalli bahis oyunlarının (İddaa) ana unsuru kazanılacak ik
ramiyeyi belirleyen bahis oranlarıdır. İnternet üzerinde illegal şekilde faaliyet gösteren ve hasılatı 
üzerinde vergi dahil hiçbir kesintisi bulunmayan yasadışı organizasyonların en cazip tarafı bahis 
oranlarının yüksek tutulması suretiyle iştirakçilere verilen yüksek ikramiyedir. 

İddaa oyununun oynatılabilmesi dağıtılan ikramiye miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Zira söz ko
nusu oyunda dağıtılacak ikramiye miktarının önceden bilinmesi fiilen mümkün olmayıp, iştirakçi
ler bahislerini oyunu düzenleyen kuruma karşı oynamaktadır. Bu nedenle, tüm dünyada illegal ola
rak faaliyet gösteren bahis şirketleri ile rekabet edilebilmesi bahis oranlarının söz konusu şirketler
ce belirlenen oranlara eşit veya çok yakın olmasıyla mümkündür. Kurum dünya üzerinde oynatılan 
sabit ihtimalli bahis oyunları için uygulanan taban oran olan hasılatın en az % 50'sini ikramiye ola
rak ayırmak zorundadır. Ancak, anılan oranın üzerindeki ikramiye riskinin Devletin işleyişi ve ya
pısı dikkate alındığında karşılanması mümkün olmadığından % 50'nin üzerindeki ikramiye riskinin 
özel sektöre verilmesi zorunludur. 

Yukarıda anlatılan model ise ancak gelir-hasılat paylaşımı şeklindeki bir ihale ve sözleşme ile 
mümkündür. Ancak, gelir-hasılat paylaşımı şeklindeki bir ihale modeli 4734 sayılı Kamu İhale Ka
nununda öngörülmediğinden söz konusu modelin 4734 sayılı Kanunun esas ve usullerine göre ya
pılması hukuken ve fiilen mümkün değildir. 

Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirilecek yapım, bakım ve onarım işleri dışındaki sportif iş ve 
işlemlerin, kendine has özellikleri dikkate alındığında, bu işlemlerin çok kısa süre içerisinde ger
çekleştirilmesi zorunludur. Bu bağlamda örneğin, herhangi bir müsabaka, turnuva veya organizas
yonda takım veya sporcunun alacağı sonuç ve derecenin önceden bilinmesinin mümkün olmaması, 
hangi müsabakanın nerede gerçekleştirileceğinin bazen önceden bilinememesi, bu iş ve işlemler 
için yapılması gereken reklam, ilan, ödül, malzeme ve yer temininin kısa süre içerisinde yapılması
nın zorunlu olması ve benzeri sebeplerden dolayı bu işlemlerin Kamu İhale Kanununa tabi olmak
sızın yapılması zorunlu hale gelmektedir. 

Ayrıca, Teşkilat Başkanlığı, Devlet bütçesinden hiçbir pay almadan her türlü giderini kendi ge
lirlerinden karşılayarak faaliyetini sürdüren özel bütçeli bir kuruluştur. Kurumun işletme giderleri 
dışında kalan gelirleri, kuruluş amacı doğrultusunda Türk sporu ve ekonomisine aktarılmaktadır. 
Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan oyunların hasılatının artırılması, kamuoyuna zamanında 
yapılacak duyuru mahiyetindeki reklamlara bağlıdır. 

Oynatılan müşterek bahis oyunlarında önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan değişiklik
lerin örneğin, büyük ikramiyeyi bilen çıkmaması nedeniyle biriken ikramiyenin bir sonraki haftaya 
devretmesi veya tek maç üzerinden oyun oynatılmasına imkân tanıyan maçların ilan edilmesi gibi 
kamuoyuna en kısa sürede duyurulması ve basın-yayın organları tarafından düzenlenen spora yöne
lik yayınlarda Teşkilat reklamının yapılması halinde oyun hasılatında dolayısıyla kamu gelirlerinde 
artış meydana gelmektedir. 

Belirtilen nedenlerle günlük veya haftalık zaman dilimleri içerisinde uygulanması zorunlu olan 
reklam çalışmalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi ihale ilan sü
releri ve prosedürü göz önüne alındığında imkansız hale gelmektedir. Ülkemizde bulunan yazılı ve 
görsel yayın kuruluşları tarafından belirlenen tarifelere göre bu ihtiyacın doğrudan temin usulü ile 
karşılanması da mümkün olmamaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, yapım, onarım ve bakım ihaleleri hariç olmak üzere Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımı ile diğer ihalelerin de 4734 sayılı Ka
mu İhale Kanununa tabi olmaksızın gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. 

Madde 8- Yürürlük maddesidir. 
Madde 9- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1341) 
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve J/2/2007 

Spor Komisyonu 
Esas No.: 1/1299 

Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 25/1/2007 tarihinde tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak Millî Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonumuza havale edilen "Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Terti
bi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" (1/1299) Ko
misyonumuzun 21/1/2007 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Tasarı ile; Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun adı "Futbol 
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" olarak 
değiştirilmekte, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile 
şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilmekte, Spor-
Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün hukuki statüsü Teşkilat Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıl-
makta, Teşkilat Başkanlığının ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri belirlenerek, Teş
kilatın hukuki alt yapısı oluşturulmaktadır. Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirile
cek mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, Tasarı ile öngörülmektedir. 

Toplantımıza Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
yetkilileri katılmışlardır. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Tasarıyı sunuş konuşmasında, 7258 
sayılı Kanunun 48 yıllık bir Kanun olduğunu, günün ihtiyaçlarına cevap veremediğini, bu nedenle 
değiştirildiğini belirtmiştir. Tasarı futbol dışındaki spor müsabakalarında da müşterek bahis oyunu 
oynanması imkanını getirmekte ve bu konudaki yetkiyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ver
mektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu yetkiyi Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü eliyle 
yürütmektedir. Tasarıyla bu Teşkilat Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak kamudaki anlayışa uygun 
bir şekilde örgütlenmektedir. İllegal oyunlarla mücadele edebilmek için hizmet ve mal satın alınma
sına ihtiyaç vardır ve bu alanda Başkanlığın Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaması zaru
reti doğmuştur. Ülkemiz Universiad'da da başarılı bir sınav vermiştir. 

Önümüzdeki günlerde pek çok organizasyon ülkemizde yapılacaktır. Üniversite kış oyunları, 
Karadeniz oyunları gibi. Bu organizasyonlarda uluslar arası organizasyonların kurallarına uygun ha
reket etmek zorundayız. Bu nedenle bazı hususlarda Kamu İhale Kanunu dışında kalınması gerekli 
olmaktadır. Bunlar organizasyonla ilgili işlerdir. Yine şeffaf şekilde bu alımlar gerçekleştirilecektir. 

Tasarının tümü üzerinde üyelerimizin sorularına cevaben Sayın Bakan şu görüşleri ifade etmiştir. 
Tasarıyla Teşkilat Başkanlığının yetkisini özel hukuk tüzel kişilerine devredebileceği gibi mal 

ve hizmet satın alabileceği de öngörülmektedir. Bu mevcut halde de böyledir. İddaa oyunuyla ilgi
li hizmet satın alınmıştır. Farklı bir teknolojidir ve satın alınması zorunlu olmuştur. Tasarıyla hiz
met satın alma yolunun açılması, İddaa ile ilgili Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararı kar
şısında yaşanan sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Bu kanundan sonra yeniden ihale yapılacaktır. 
Bayiliklerin dağıtımında kura yoluna gidilerek İddaa ile ilgili şaibelerin önüne geçilmesini hedefli
yoruz. 
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İddaa oyunundan pek çok kuruma katkı sağlanmaktadır. Sosyal kuruluşlara 44 milyar YTL ak
tarılmıştır. 2 ve 3 üncü lig kulüplerine katkı sağlanmıştır. Geçiş süreciyle ilgili ne yapılabileceği ko
nusunda da çalışmalarımız sürmektedir. Spor Toto Teşkilatında çalışan tüm personel mağdur edil
meyecek, mevcut konumlarına uygun yerlerde görevlendirileceklerdir. 

Amatör kulüpler ve okullara yönelik çalışmalar sürmektedir. Okullarımız birer spor kulübü ha
line getirilmektedir. Spor müsabakalarında müşterek bahislerle ilgili kulüplere isim hakkı verilmek
tedir. Amatör spor kulüplerine yönelik Genel Müdürlük bünyesinden bütçe ayrılmaktadır. Taleple
ri halinde kaynak aktarılmaktadır. Bu kulüplerin tesisleri tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu tasarı 
okullara doğrudan kaynak aktarmaya imkân vermemektedir. Spor salonları okullara yakın yerlere 
yapılmaya çalışılmaktadır. 

Tasarı üzerinde üyelerimiz şu görüşleri ifade etmişlerdir: 
Bu konu oldukça ciddidir. Alt Komisyonda görüşülmelidir. Bayilerle internet üzerinden bahis 

oynatma ayrılmalıdır. Yapılmış ihale şaibelidir. İllegal şekilde bahis oynatanlar reklam dahi vere
bilmektedirler. Bunun önüne geçilmelidir. 

Spor Toto, İddaa oyunuyla ilgili ödemesi gereken şans oyunları vergisini eksik yatırmıştır ve 
Maliye Bakanlığı bu konuda takip başlatmıştır. Bu Tasarıyla bir anlamda örtülü af getirilmektedir. 

Tasarının Alt Komisyonda görüşülmesi amacıyla verilen önerge Komisyonumuzca kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile futbol dışındaki spor müsabakaları üzerine müşterek bahis ve şans 
oyunları düzenleme imkânı getirilmekte ve bu alanda yetki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
verilmektedir. Madde Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarına işti
rak edeceklerin ehliyet şartları ve iştirak oranlarının yönetmelikle belirlenmesini amaçlayan bir 
önerge verilmiştir. Bu işlemlerin günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak sık sık değişti
rilmesi ihtiyacı hasıl olduğundan bu önerge verilmiştir. Tasarının 2 nci maddesi benimsenen öner
ge doğrultusunda Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi üzerinde kabul edilen bir önerge ile Kanuna aykırı olarak her ne şe
kilde olursa olsun sabit ihtimalli ve müşterek bahis ile şans oyunları tertip ve oynatanlar ile bunla
ra aracılık edenler ve oynayanların cezalandırılması sağlanmıştır. Tamamen suistimalleri önlemeye 
yönelik, uluslar arası düzeydeki uygulamaların ülkemize taşınmasını içeren bir değişikliktir. 3 ün
cü madde bu önerge doğrultusunda Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarıya yeni 4 üncü madde eklenmesine ilişkin bir önerge Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Bu madde ile 7258 sayılı Kanunun 6 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Kanunun uygulan
ması ile ilgili alt düzenleyici işlemlerin yönetmelikle yapılacağı kabul edildiğinden, tüzük ile dü
zenlemeyi içeren bu hükmün kaldırılması gerekmektedir. 

7258 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde değişiklik içeren önergenin kabulüyle Tasarıya 
5 inci madde eklenmiştir. Bu maddede futbol ile birlikte diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihti
malli ve müşterek bahisler ile şans oyunları düzenleneceğine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 

Tasarının 4 üncü maddesi 6 nci madde olarak görüşülmüştür. Spor Toto-Loto Teşkilat Müdür
lüğünde görev yapanların durumunu düzenleyen bu madde Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul 
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edilmiştir. Düzenlemeye göre Kanunun yayımı ile unvanları sona erenlerin aynı veya başka unvan
la atanması imkânı getirilmektedir. 

Tasarının 5 inci maddesi 7 nci madde olarak görüşülmüştür. Futbol müsabakaları dışındaki di
ğer spor müsabakaları üzerine de müşterek ve sabit ihtimalli bahis ile şans oyunları düzenleme yet
kisini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yetki ve görevleri arasına alan bu madde Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi 8 inci madde olarak görüşülmüştür. Madde; metinde sehven "Spor To
to Başkanlığı" olarak yazılan ibare "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" şeklinde düzeltilerek Komisyo
numuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi 9 uncu madde olarak görüşülmüştür. Bu madde ile Kamu İhale Kanu
nunun 3 ve Geçici 4 üncü Maddelerinde değişiklik öngörülerek Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca 
yapılacak mal ve hizmet alımlarının hangi hallerde Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında gerçekleş
tirilebileceği düzenlenmektedir. Madde, yazımı açısından düzeltilerek Komisyonumuzca oy çoklu
ğu ile kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 8 ve 9 uncu maddeleri 10 ve 11 inci maddeler ola
rak görüşülmüş ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 
Kâtip 

Ali Aydınlıoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Özyurt 

Bursa 
(Karşı oy yazısı saklı) 

Üye 
Ömer Özyılmaz 

Erzurum 
Üye 

Berhan Şimşek 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı saklı) 
Üye 

Sami Güçlü 
Konya 

Üye 
Öner Ergenç 

Siirt 

Başkanvekili 
Hikmet Özdemir 

Çankırı 
Üye 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

(Karşı oy yazım vardır) 
Üye 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

(Karşı oy yazısı saklı) 
Üye 

Hasan Aydın 
Giresun 

Üye 
Avni Doğan 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ali Cumhur Yaka 

Muğla 
(Karşı oy yazısı saklı) 

Üye 

Sözcü 
Hacı Biner 

Van 
Üye 

Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 

Üye 
Mehmet Yüksektepe 

Denizli 

Üye 
Temel Yılmaz 
Gümüşhane 

Üye 
Remzi Çetin 

Konya 

Üye 
Mehmet Sarı 

Osmaniye 

Osman Kdıç 
Sivas 
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KARŞI OY YAZISI 

Kanun tasarısı, Danıştay'ın İddia ihalesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla ilişkili olarak 
aceleyle hazırlanmış bir kanun tasarısıdır. 

O nedenle bu kanun tasarısı, tasarının 2 nci maddesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na veri
len özel hukuk tüzel kişilerine devretme yetkisi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca gerçekleştiri
lecek mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarmaktan ibarettir. Bu yasa ta
sarısı, daha önce hükümetin yaptığı bir hatayı, yanlışı TBMM eliyle düzeltmek amacı taşımaktadır. 

Oysa, sorun sadece bir yanlışın düzeltilmesinden ibaret değildir. 

Bu kanun tasarısında, İnternet üzerinden illegal bir şekilde bahis oynatanlarla nasıl mücadele 
edileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Komisyonda verilen önerge ile getirilen ceza 
düzenlemesi ise, bu sorunu ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Ayrıca, tasarının komisyona sevk 
edilen halinde 3 üncü maddesi ile 7258 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yer alan "futbol müsaba
kaları" ibaresinin "futbol ve diğer spor müsabakalarında" olarak değiştirildiği ifade edilirken, bu 
madde ile ilgili komisyonda verilen ve kabul edilen önergede bu değişiklikten bahsedilmemesi, bu 
kanun tasarısının gayri ciddi hazırlandığının, aceleci bir anlayışla hazırlandığının bir göstergesidir. 

Yine, bu kanun tasarısı, aceleyle hazırlandığı için, bir sonraki iddia ihalesinin tüm Türkiye için 
mi, yoksa bölgesel bazda mı yapılacağına ilişkin bir düzenleme ihtiva etmemektedir. Oysa, bu iha
lenin bölge bölge yapılmasının hem klüplerimize, hem devlete kazancının daha fazla olacağına iliş
kin değerlendirmeler yapılmaktadır. 

İnternet üzerinden yapılan bahislerin de ayrıca ihale edilmesi, illegal yollardan oynatılan bahis
lerin legal hale getirilmesine yönelik bir düzenlemenin olmaması da bu yasanın eksiklerinden biri
dir. Bu tasarıda; Lisans Bedeli alınıp alınmayacağına ilişkin bir düzenlemenin olmaması da bu ta
sarının bir eksikliğidir. 

Diğer önemli nokta, bu kanun tasarısının bahis gelirlerinin nasıl paylaşılacağına ilişkin bir dü
zenleme içermemesidir. Klüpler olmadan, bahis oynatılamayacağı açıktır. O nedenle böyle bir ka
nunda, klüplere aktarılacak minimum payın belirlenmesi gerekirken, böyle bir düzenleme yapılma
dığı da ortadadır. 

Tasarının bu haliyle geçmesinin futbol endüstrisinin en güncel ve önemli gelir kaynaklarından 
biri olan bahis alanında yaşanan sorunları eksikleri karşılamayacağı, bu sorunları çözmeye yeterli 
olmadığı gerekçesiyle bir alt komisyon kurulması önerilmiş, ancak bu öneri komisyonda reddedil
miştir. 

Bu nedenlerle, Türkiye ekonomisi ve Türk sporu için önemli bir gelir kaynağı olan bahis oyun
larını eksik düzenleyen bu kanuna karşıyız. 

Berhan Şimşek Mustafa Gazalcı Cumhur Yaka 
İstanbul Denizli Muğla 

Hüseyin Ekmekçioğlu Mustafa Özyurt 
Antalya Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1341) 



8 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTE
REK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sa

yılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler 
Tertibi Hakkında Kanunun adı "Futbol ve Di
ğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans 
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ola
rak değiştirilmiş ve aynı Kanunun 1 inci mad
desi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 1 - Futbol ve diğer spor müsaba
kaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis
ler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetki
si Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aittir." 

MADDE 2- 7258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü futbol ve diğer spor müsabakalarına da
yalı olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler 
ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini, 
kendisine bağlı, özel hukuk hükümlerine göre 
sevk ve idare edilen ve özel bütçeli Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanır ve yürütür. 
Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat 
kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel 
hukuk tüzel kişilerine devredebilir. Ayrıca, hiz
met satın alma yoluna da başvurabilir. 

Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; 
Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat 
Müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danış
ma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 

Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birim
leri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve 
Reklam Şube Müdürlüğü, Bayilik Şube Mü
dürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi 
İşlem Şube Müdürlüğünden; danışma birimle
ri; Hukuk Müşavirliği ve Teşkilat Başkanlığı 
Başmüşavirler ile müşavirlerden; yardımcı hiz
met birimleri ise İnsan Kaynakları Şube Mü
dürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve 

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTE
REK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- 7258 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü futbol ve diğer spor müsabakalarına da
yalı olarak sabit ihtimalli ve müşterek bahisler 
ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisini, 
kendisine bağlı, özel hukuk hükümlerine göre 
sevk ve idare edilen ve özel bütçeli Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanır ve yürütür. 
Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat 
kullanabileceği gibi kısmen veya tamamen özel 
hukuk tüzel kişilerine devredebilir. Ayrıca, hiz
met satın alma yoluna da başvurabilir. 

Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; 
Teşkilat Başkanı, Başkan Yardımcısı, Teşkilat 
Müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danış
ma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 

Teşkilat Başkanlığının ana hizmet birimle
ri; Teşkilat Müdürlüğü, Organizasyon ve Rek
lam Şube Müdürlüğü, Bayilik Şube Müdürlü
ğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem 
Şube Müdürlüğünden; danışma birimleri; Hu
kuk Müşavirliği ve Teşkilat Başkanlığı Başmü
şavirler ile müşavirlerden; yardımcı hizmet bi
rimleri ise İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, 
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bayi Kon
trolörlüğü Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Matbaa 
Şube Müdürlüğünden meydana gelir. 

Teşkilat Başkanlığının ana hizmet, danış
ma ve yardımcı hizmet birimlerinin görev, yetki 
ve sorumlulukları yönetmelik ile düzenlenir." 

MADDE 3- 7258 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinde yer alan "futbol müsabakaları" 
ibaresi "futbol ve diğer spor müsabakalarında" 
olarak değiştirilmiş ve ek 1 inci maddesinde 
yer alan "Futbol" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ve diğer spor" ibaresi eklenmiştir. 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Matbaa Şube Mü
dürlüğünden meydana gelir. 

"Teşkilat Başkanlığının ana hizmet, danış
ma ve yardımcı hizmet birimlerinin görev, yet
ki ve sorumlulukları, bu Kanunun uygulanma 
usul ve esasları ile sabit ihtimalli ve müşterek 
bahisler ile şans oyunlarına iştirak edeceklerin 
ehliyet şartları ve iştirak oranları yönetmelik
lerle belirlenir." 

MADDE 3- 7258 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 5- Sabit ihtimalli ve müşterek 
bahisler ile şans oyunlarının yurtdışında dü
zenlenmiş veya oynatılmış olup olmadığına ba
kılmaksızın, mevzuat uyarınca verilmiş sabit 
ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunu
nu düzenleme veya oynatma yetkisi bulunmak
sızın veya mevzuatta öngörülen usul ve esaslar 
dışında bu oyunları internet, diğer dijital ortam
lar ile her ne şekilde olursa olsun düzenleyen 
veya oynatanların faaliyetleri mahallin en bü
yük mülki amiri tarafından durdurulur. Hakla
rında tutulacak tutanak ile birlikte Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk olunurlar. Bunlar hakkın
da iki seneden beş seneye kadar hapis ve onbin 
güne kadar adli para cezası verilir. Adli para ce
zasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin üç 
katından az olamaz ve suçun işlenmesinde kul
lanılan her türlü araç, gereç, malzeme ile elde 
edilen gelir müsadere edilir. 

Birinci fıkrada öngörülen fiillerin söz ko
nusu olduğu hallerde sabit ihtimalli ve müşterek 
bahisler ile şans oyunlarına katılımı sağlayan 
bilgi veya belgeleri, bunların oynanmasına yar
dımcı olan bilgileri, ilgili ilan ve reklamları ve
ya bu oyunlar ile ilgili olarak para, kredi veya 
mali değeri olan bir menfaati sağlayan yetkilen
dirmeyi herhangi bir iletişim aracı kullanarak 
iletenler ile bu halleri bilmesine veya bilmesi 
gerekmesine rağmen, masraf niteliğinde olsa 
dahi gelir elde edip etmediklerine bakılmaksızın 
sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans 
oyunlarıyla ilgili olarak her ne şekilde olursa ol-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1341) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4- 7258 sayılı Kanuna aşağıda
ki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- Spor-Toto-Loto Teş
kilat Müdürlüğünde Teşkilat Müdürü, Teşkilat 
Müdür Yardımcısı, şube müdürü ve şef unvan-
larıyla görev yapanların unvanları, bu Kanunun 
yayımı tarihinde sona erer. Yeniden atama yapı
lıncaya kadar söz konusu kişilerin görevleri de
vam eder. Unvanları sona erenlerin aynı veya 
başka unvanla atanması mümkündür." 

MADDE 5- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sa
yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"i) Futbol ve diğer spor müsabakaları üze
rine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans 
oyunlarını düzenlemek, düzenletmek ve yönet
mek," 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

sun mali olanak sağlayan veya her türlü elek
tronik ortamda para, fon veya kredi transferi 
olanağı sağlayanlar veya temsil eden belgeleri 
düzenleyenler veya sayılanlar dahilinde ödeme 
veya ödeme niteliğinde işlem yapanlar ile bu fi
illeri işlememekle beraber, bunlardan gelir elde 
edenler aynı şekilde cezalandırılır." 

MADDE 4- 7258 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5- 7258 sayılı Kanunun Ek 1 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE 1- Futbol ve diğer spor mü
sabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek 
bahisler ile şans oyunları tertip ve uygulama
sından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, 
sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans 
oyunlarının tertip edildiği tarihten itibaren bir 
yıl geçmekle düşer. 

Biletlerin kurumda kalan kuponları tertip 
tarihinden itibaren onsekiz ay geçtikten sonra 
muhafaza edilmez. Ancak açılmış bulunan da
valarla ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanınca
ya kadar saklanır." 

MADDE 6- Tasarının 4 üncü maddesi 
6 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7- Tasarının 5 inci maddesi 7 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1341) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6- 3289 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde "Bağlı Birimler" altında yer alan 
"Spor-Toto- Loto Teşkilat Müdürlüğü" ibaresi 
"Spor Toto Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 7- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayı
lı Kamu İhale Kanununun; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşa
ğıdaki bent eklenmiştir. 

"k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
sportif faaliyetleri ile özerk spor federasyonla
rının her türlü faaliyetleri ve yapım, bakım ve 
onarım ihaleleri hariç olmak üzere Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirilecek mal 
ve hizmet alımları," 

b) Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) ben
dine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve 
Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8- 3289 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde "Bağlı Birimler" altında yer alan 
"Spor-Toto- Loto Teşkilat Müdürlüğü" ibaresi 
"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" olarak değişti
rilmiştir. 

MADDE 9- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayı
lı Kamu İhale Kanununun; 

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşa
ğıdaki bent eklenmiştir. 

"k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
sportif faaliyetleri, özerk spor federasyonları
nın her türlü faaliyetleri ile yapım, bakım ve 
onarım ihaleleri hariç olmak üzere Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığınca gerçekleştirilecek mal 
ve hizmet alımları," 

b) Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) ben
dine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı ve 
Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1341) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10- Tasarının 8 inci maddesi 
10 ncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11- Tasarının 9 uncu maddesi 
11 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Koç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1341) 
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TBMM (S. Sayısı: 1326) 

Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili 
Soner Aksoy ve 6 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kay
naklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu Raporu (1/1261, 2/854) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Adalet, Çevre, Plan ve Bütçe, Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonlarına; Teklif, Plan ve Bütçe ile Sanayi, Tica
ret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 31/10/2006 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1139/5008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku

rulunca 28/8/2006 tarihinde kararlaştırılan "Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı" ile gerekçe
si ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Enerjinin verimli kullanımı kalite ve performansı düşürmeden bir mal veya hizmeti elde etmek 
için gerekli olan enerji miktarının azaltılmasıdır ve enerjinin verimli kullanımı sonucunda sağlana
cak enerji tasarrufunun, en hızlı ve en ucuz elde edilen bir enerji kaynağı olduğu bugün bütün dün
yada kabul edilmektedir. 

Petrol krizlerinden sonra artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınması, sürdürülebilir enerji
nin sağlanması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması çalışmalarının sonucunda enerjinin verim
li kullanımı önem kazanmaya başlamıştır. Enerji verimliliğinin önemini artıran bir başka gelişme 
1990'lı yıllarda ortaya çıkan çevre bilincidir. Bu bilinç, geleneksel enerji üretim ve tüketiminin çev
re ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel seviyede doğrudan olumsuz etkilere ne
den olduğunun anlaşılmasına ve enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu konularının destek 
görmesine yol açmıştır. Böylece başlangıçta sadece sanayileşmiş ülkelerin gündeminde yer alan 
enerjinin verimli kullanımı kavramı, tüm dünya ülkelerinin enerji politikalarındaki ortak prensipler
den biri haline gelmiştir. Enerji verimliliği, ülkenin enerji kaynaklarının daha verimli kullanımı ile 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki baskısının azaltılmasında ve enerji kullanımının çevreye 
olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinde, stratejik önem taşımaktadır. 
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Hızlı kalkınma aşamasında olan ülkemizde sanayileşme faaliyetleri, yeni teknolojilere ulaşma 
çabaları, hayat standartlarının yükselmesi ve artan nüfus, her yıl daha fazla enerji kullanmamıza ne
den olmaktadır. 2004 yılı birincil enerji tüketimimiz 87,5 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşmış ve 
toplam enerji arzımızın ancak yüzde yirmisekizi yerli üretim ile karşılanabilmiştir. Gerekli tedbir
lerin alınmaması halinde, 2020 yılında toplam enerji arzının ancak yüzde yirmiikisinin yerli üretim 
ile karşılanabileceği beklenmektedir. Enerji kaynakları açısından kısıtlı kaynaklara sahip ve dışa ba
ğımlı olan ülkemiz için enerji ihtiyacının yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel he
def olup enerjinin verimli kullanımı bu hedefin gerçekleştirilmesinde kullanılacak en önemli araç
lardan birisidir. Hızla artan enerji talebine karşın enerjinin etkin ve verimli kullanımı, ithalata ba
ğımlı bu gelişimin ülkemiz menfaatine çevrilmesinde önemli katkılar sağlayacağından, üretiminden 
tüketimine tüm safhalarda enerjinin verimli kullanımı konularında yapılan çalışmalara gerekli des
tek sağlanmalıdır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, sanayide yüzde yirmi, ulaşımda yüzde onbeş ve bina ve hiz
met sektöründe yüzde otuzun üzerinde olmak üzere, Keban Barajına yapılan yatırımın yaklaşık 
1,7'sine eşdeğer olan, dörtmilyar Yeni Türk Lirası civarında bir tasarruf potansiyelinin olduğunu 
göstermektedir. Öte taraftan, çevremizi, enerjiyi hem üretirken hem de tüketirken kirletmekteyiz. 
Ayrıca, her yıl ortalama yetmiş milyon metrekare civarında yeni konut inşaatının ve yeni sanayi ya
tırımlarının benzer potansiyelleri taşıması durumunda toplam tasarruf potansiyelimizin giderek ar
tacağı da bir başka gerçektir. 

Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığının göstergelerinden birisi, gayri safı yurt içi hasıla 
başına tüketilen enerji miktarı olarak ifade edilen enerji yoğunluğudur. Ülkemizde kişi başına ener
ji tüketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık beşte biri civarındayken, enerji yoğunluğu OECD 
ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalara rağmen, enerji yoğunluğu 
değeri düşme eğilimine girmemiştir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Japonya için 0,09 ve 
OECD ortalaması olarak 0,19 olan bu değerin ülkemiz için 0,38 olması, her 1000 Dolarlık milli ge
lir için 0,38 ton petrol eşdeğerinde enerji tükettiğimiz anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu değerin yıl
lardır azalma eğilimi göstermemesi, konunun daha ciddi olarak ele alınmasını ve enerji verimliliği
nin artırılmasına yönelik, malî, idarî, kurumsal ve yasal yapıların geliştirilmesi, güçlendirilmesi gi
bi önlemleri içeren adımların hızla atılması gereğini ortaya koymaktadır. Bu konuda uygulanacak 
politikaların, ekonomik gelişmeyi engellemeyecek, ancak enerji kullanımı konusunda disiplinler 
arası bir yaklaşımı ortaya koyacak nitelikte olması gerekmektedir. Enerji verimliliği alanında yapı
lan çalışmaların başarıya ulaşması, ülkemizdeki ekonomik sektörlerin dünya piyasalarında rekabet 
şansını artıracak, tüketiciye daha ucuz mal ve hizmet sunma olanağı sağlayacaktır. Ayrıca, tasarruf 
edilen her bir Yeni Türk Lirası tutarındaki elektrik enerjisi üç-dört Yeni Türk Lirası tutarında yeni 
santral yatırımını da önleyebilmektedir. 

1980'li yılların sonlarından başlayarak insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etki ve baskı
sını azaltmak için Birleşmiş Milletler öncülüğünde uluslararası düzeyde çeşitli çalışmalar yapılmak
tadır. Bu çalışmalar sonucunda Birleşmiş Milletler tarafından geniş bir katılımla "İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi" 1992 yılında Rio'da düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda üye ülke
lerin imzasına açılmış olup bu sözleşme ile gelişmiş ülkelere, 2000 yılında sera gazı emisyonlarını 
1990 düzeylerine indirme yükümlülüğü getirilmiştir. 1997 yılında, İDÇS çerçevesinde Kyoto'da ya
pılan taraflar konferansında hazırlanan Kyoto Protokolü ile de imza sahibi ülkelere 2008-2012 yıl
ları arasındaki dönem için sera gazı salımlarını 1990 seviyelerine göre en az %5 azaltma yükümlü
lüğü getirilmiştir. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği hem birlik olarak hem de üye ülkeler açısından 
%8'lik bir azaltma sağlayacağını taahhüt etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1326) 
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16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun kabulü ile Ülkemiz İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesine taraf olmuş durumdadır. Ayrıca, 4519 sayılı Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Se
nedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevre
sel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun, 6/2/2000 tarihli ve 23956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konu
su Protokolün hedefi; enerji aktivitelerinin, üretimden nihai tüketime kadar olan tüm safhalarında 
enerji verimliliğini artırmak ve çevresel tahribatı en az düzeye indirmektir. Sözleşmeyi imzalayan 
ülkelerden, kendi özel durumlarına uygun enerji verimliliği strateji ve politikalarını belirlemeleri, 
plan ve programlan geliştirmeleri ve yasal ve kurumsal yapılarını oluşturmaları gibi önlemleri al
maları beklenmektedir. Bunlara ilave olarak, 24/7/2003 tarihli ve 25178 sayılı Resmi Gazetede ya
yımlanan 23/6/2003 tarihli ve 2003/5930 sayılı Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İliş
kin Türkiye Ulusal Programında "Enerji Verimliliği ile İlgili Mevzuat Uyumunun Sağlanması" kı
sa vadeli hedefler arasında yer almaktadır. Söz konusu Programda yer alan mevzuat uyum takvi
minde de "Avrupa Topluluğunda enerji verimliliğine ilişkin 7 Aralık 1998 tarihli Konsey Teklifı"ne 
karşılık gelen "Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı"nın, 2004 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

Bu Kanun ile; enerjinin ve enerji kaynaklarının rasyonel ve verimli bir şekilde değerlendiril
mesi, enerji verimliliği stratejisi çerçevesinde etkin programların geliştirilmesi ve uygulanması, 
enerji verimliliği konusunda bilinç oluşturulması ve geliştirilmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi 
üzerindeki yükünün hafifletilmesi, yaklaşık değeri yılda 4 milyar Yeni Türk Lirası civarında oldu
ğu tahmin edilen enerji tasarrufu potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması, artan enerji tale
binden dolayı yeni enerji yatırımlarında azalma sağlanması, enerji kullanımından kaynaklanan çev
re kirliliğinin azaltılması ve yeni iş ve istihdam olanakları geliştirilmesi gibi çok yönlü faydalar sağ
lanacaktır. Ayrıca uluslararası yükümlülüklerimiz de yerine getirilmiş olacaktır. 

Bu Kanun; enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi, izlenmesi ve koordinas
yonu konusunda oluşturulan idarî yapı, enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesi konusunda ya
pılacak yetkilendirmeler, görev ve sorumluluklar, eğitim ve bilinçlendirme, yenilenebilir enerji kay
naklarının yaygınlaştırılması gibi temel stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak sektörel uygu
lamalar, çeşitli destekleme mekanizmaları, teşvikler ve yaptırımlar ile ilgili hususları kapsamaktadır. 

Bu Kanun ile on yıl içerisinde; 
a) Türkiye genelindeki enerji yoğunluğunun OECD ülkelerinin bu günkü ortalamasına yaklaştı-

rılması için en az yüzde otuz mertebesine indirilmesi ve bu suretle üretim, iletim ve dağıtım aşamala
rında yeni tesis yatırımı ihtiyacının, fosil kaynak ithalatının ve seragazı emisyonlarının azaltılması, 

b) Küçük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, 

c) Toplum genelindeki verimlilik ve tasarruf bilincinin geliştirilerek bu Kanunda yer alan yü
kümlülük ve teşvik unsurlarının zaman içinde azaltılması, 

hedeflenmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Maddede, Kanunun amacı; enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafif

letilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında ve
rimliliğin artırılması olarak tanımlanmaktadır. 

Madde 2- Maddede, Kanunun kapsamının endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi 
üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekelerinde ve ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması, 
toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıl
masına yönelik uygulanacak usul ve esaslardan ibaret olduğu ifade edilmektedir. 

Maddede, ayrıca kullanım amaçları ve özellikleri dikkate alındığında, enerji verimliliğinin iyi
leştirilmesine yönelik önlemlerin uygulanmasında fayda maliyet analizi yapıldığında, kullanım 
alanları büyük olmasına karşın kullanımları sırasında enerji tüketimi olmayan veya çok az olan bi
nalar ile özel durumu haiz olan binalar Kanun ve Kanun kapsamında yürürlüğe konulacak yönet
meliklerle getirilecek yükümlülükler de düşünülerek, Kanunun uygulamalarının kapsamı dışında 
tutulmuştur. 

Madde 3- Madde ile Kanunda geçen kısaltma ve terimlerin tanımları verilerek bu tanımlara ge
tirilmiş sınırlama ve açıklamalar ortaya konulmaktadır. 

Madde 4- Madde ile enerji verimliliği ile ilgili politikaların oluşturulması, çalışmaların ülke ge
nelinde ve tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi ve sonuçlarının izlenmesi ama
cıyla üye kuruluşların üst düzey birer temsilcisinden oluşan, Enerji Verimliliği Koordinasyon Ku
rulu adı altında bir yapı oluşturulmaktadır. 

Kanunun temel stratejilerinden biri, enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve 
yaygınlaştırılması için uygun bir yapının oluşturulmasıdır. Yapının ilk ve en önemli halkasını oluş
turan Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun oluşturulmasına ihtiyaç duyulmasının temel ne
deni; ülkenin enerji politikasını doğrudan etkileyecek bir karakteristiğe sahip olan enerji verimlili
ği konusunun hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hem de bu konuda yapılacak faaliyetle
rin, uygulamaları açısından farklı bakanlıkların çalışma alanlarına girmesidir. Örneğin, elektrikli ev 
aletleri ile ilgili olarak enerji verimliliğinin artırılması için tedbir alınması ve gerekli mevzuat dü
zenlemelerinin ve uygulamalarının yapılması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda ol
masına rağmen, konu ülkenin elektrik tüketimi üzerinde etkilidir ve bu da Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Benzer olarak enerji kullanımında verimliliği artırmak üze
re bina özelliklerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığının mevzuat uygulamaları ile 
sağlanabilirken, sonuç ülkemizin özellikle doğalgaz ve petrol ithalatı üzerinde etkili olduğu için yi
ne bir enerji politikasıdır. Öte taraftan, özellikle imalat sektörü için başarıya ulaşmada özel sektö
rün konuyu sahiplenmesi de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle, çok taraflı bir konu olan 
enerji verimliliği ile ilgili politikalarla birlikte idari ve malî mekanizmaların geliştirilmesine ve en
tegre bir yaklaşımla uygulanmasına imkan tanıyacak, ilgili bakanlıkların, kamu kuruluşlarının ve 
özel sektörün temsilcilerinden oluşan bir koordinasyon kuruluna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun, ulusal düzeydeki enerji verimliliği stratejisinin ve 
planlarının uygulanmasında koordinasyonun sağlanması, en üst düzeyde izleme faaliyetlerinin yü
rütülmesi, üniversitelere ve meslek odalarına verilecek yetki belgelerinin ve Kanun kapsamında 
desteklerden yararlanacak enerji verimliliği uygulama projelerinin ve gönüllü anlaşmaların onay
lanması, gerektiğinde Kurulun görev alanı ile ilgili ve geçici olarak oluşturulabilecek ihtisas komis
yonları marifeti ile özel ihtisas gerektiren çalışmaların yaptırılabilmesi, danışma kurulu toplantıla
rının gündeminin belirlenmesi ve ilgili toplum kesimlerinin görüşlerinin alınmasının sağlanması ve 
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5 inci madde kapsamındaki yetkilendirme prosedürleri kapsamında verilecek yetki belgeleri için ve 
7 nci maddenin (a) bendi kapsamında verilecek enerji yöneticisi sertifikaları için alınacak bedelle
rin belirlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir. 

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ol
mak üzere yılda dört kez olağan olarak toplanması ile çalışmaların aktif olarak yürütülmesi ve da
ha yakından takip edilmesi amaçlanmaktadır. Olağan dışı durumlarda Kurul Başkanının gerek gör
mesi halinde Kurulun olağanüstü toplanması da mümkündür. Kararların uygulanmasında etkinliği 
artırmak amacıyla toplantı yeter sayısı nitelikli çoğunluk olarak tanımlanmıştır. Bu durumda; asgarî 
şartlarda, toplantı için on kişinin katılımı ve karar için altı kişinin oyu gerekmektedir. Kurul çalış
maları kişilerin aslî görevlerinin yanısıra yapacakları ilave bir iş olarak değerlendirildiğinden, bir 
huzur hakkı ödenmesi de madde kapsamında hükme bağlanmıştır. 

Madde 5- Madde ile enerji verimliliği hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıy
la üniversitelerin, meslek odalarının ve özel şirketlerin yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmektedir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte üniversite, meslek odaları ve enerji ve
rimliliği danışmanlık şirketlerinden oluşacak hizmet ağının geliştirilmesi ile enerji verimliliği hiz
metlerinin ülke sathında yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri
ne benzer uygulamalar ABD, Japonya ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla yürütülmekte ve hatta 
verimlilik artırıcı uygulamaların finansmanına bu şirketler iştirak edebilmektedir. Bu yolla yeni iş 
ve istihdam imkanlarının ortaya çıkarılması da sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından özellikle endüstriyel işletmelerde yü
rütülen enerji verimliliği hizmetleri kapsamında, hizmetin gereği olarak elde edilen ve çıkar amaç
lı kullanılması halinde söz konusu endüstriyel işletmeyi özellikle ekonomik açıdan olumsuz etkile
yebilecek ticarî sırların gizli tutulacağı, gerekli yaptırımla birlikte Kanun kapsamında hükme bağ
lanmaktadır. Böylece endüstriyel işletmeler açısından bir güvence getirilmektedir. 

Madde kapsamında, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş kurumlar 
tarafından yürütülecek faaliyetler ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin görevleri de tanım
lanmaktadır. 

Bu kapsamda, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş kurumlar eği
tim, sertifikalandırma ve yetkilendirme çalışmalarını, enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ise 
her türlü enerji verimliliği hizmetlerini yürütebileceklerdir. Madde kapsamında ülke genelinde yü
rütülen çalışmaların izlenmesine yönelik olarak yetkilendirme zinciri çerçevesinde rapor sunulma
sı şeklinde bir izleme mekanizması da kurulmaktadır. 

Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin enerji verimliliği önlemleri ile ilgili yatırımların 
gerçekleştirilmesine yönelik müşterileri ile uygulama anlaşmaları yapabilmeleri ve bu kapsamda 
yatırımı projeye uygun olarak gerçekleştirmeleri, eğitim, geçici süreli işletme ve bakım desteği sağ
lamaları, projede öngörülen enerji tasarruf miktarını garanti etmeleri gibi uygulamalar ile enerji ve
rimliliği yatırımlarının en azından bir kısmının bu yolla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Madde 6- Davranışların değiştirilmesi ile %10'a varan tasarruf sağlanabilmektedir. Bu madde 
ile Kanunun temel stratejilerinden biri olan eğitim ve bilinçlendirmeye yönelik olarak, enerji verim
liliği hizmetlerindeki etkinliğin ve toplum genelindeki enerji bilincinin artırılması amacıyla yürütü
lecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri tanımlanmaktadır. 

Eğitim faaliyetleri kapsamında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve/veya yetkilen
dirilmiş kurumlar tarafından enerji verimliliği danışmanlık şirketleri için uygulamalı eğitim, Elek-
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trik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, yetkilendirilmiş kurumlar ve enerji verimliliği danışman
lık şirketleri tarafından enerji yöneticileri için uygulamalı eğitim programlarının düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır. Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin önemli miktarlarda malî kaynak ge
rektiren laboratuvar yatırımı yapmadaki ekonomik güçlükleri dikkate alınarak, bu şirketlerin enerji 
yöneticileri için düzenleyecekleri eğitim programlarının uygulama kısmında Elektrik İşleri Etüt İda
resi Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurumların sahip oldukları laboratuvar imkanlarını, be
deli karşılığında kullanmalarına imkan tanınmaktadır. Ayrıca, enerjinin verimli kullanımı konusun
da bilincin artırılması amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri liseler ile er-erbaş eği
tim merkezlerinde ders ve eğitim programlarının yürütülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ör
gün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarında ve özellikle örnek ve önder olması açısın
dan kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim programlarında gerekli düzenlemelerin yapıl
ması hükme bağlanmaktadır. 

Enerjinin verimli kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamuoyunun bilinçlendirilmesi 
amacıyla; ulusal ve/veya bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanallarına konu ile ilgili yayın 
yapma, elektrik ve/veya doğal gaz dağıtımı yapan tüzel kişilere müşterilerinin geriye dönük en az 
bir yıllık periyot için, enerji tüketim miktarı ve bedelini içeren aylık bilgileri internet üzerinden 
müşterilerine sunma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen Türkçe kullanım 
ve tanıtma kılavuzu ile satılmak zorunda olan malların kullanım kılavuzlarında söz konusu ürünün 
enerji tüketimi açısından verimli kullanımı ile ilgili ayrı bir bölüm hazırlanması gibi yükümlülük
ler getirilmektedir. Bu uygulamalar ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sonucu 
enerji verimliliğinde yatırım yapmaksızın davranış alışkanlıklarına dayalı olarak %10 civarında bir 
iyileşmenin sağlanması beklenmektedir. Ayrıca nitelikleri Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
tarafından belirlenerek Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ta
rafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlik
leri kapsamında, resim öykü ve proje yarışmaları gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve bu yolla da bil
gilerin paylaşımı ve yaygınlaştırılması sonucu bir iyileşme sağlanması beklenmektedir. 

Madde 7- Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde ve 
toplam inşaat alanı yirmibin metrekare ve üzeri veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve 
üzeri olan binalarda enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji yöneticisi görev
lendirilmesi, kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan 
endüstriyel işletmelerde ve organize sanayi bölgelerinde ise enerji yöneticisinin sorumluluğunda 
enerji yönetim birimi kurulması ile enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların kurula
cak bir enerji yönetim sistemi ile yaygınlaştırılması ve daha etkin olarak yürütülmesi amaçlanmak
tadır. 11/11/1995 tarihli ve 22460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sanayi Kuruluşlarının Ener
ji Tüketiminde Verimliliğin Artırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik" gereği, 
yıllık toplam enerji tüketimleri ikibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler tarafından enerji yö
neticisi atanmasına ilişkin hususlar halen uygulanmakta ve atanan enerji yöneticileri Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü veya Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yetki
lendirilmiş olan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen sertifikalı enerji yöneticisi kurslarına katıl
maktadırlar. Bu çerçevede bugüne kadar sekizyüzün üzerinde enerji yöneticisi eğitilmiş ve altıyüz-
den fazlasına Enerji Yöneticisi Sertifikası verilmiştir. Sertifikalı enerji yöneticisi atayan endüstriyel 
işletme sayısında ise bugüne kadar dörtyüz rakamı henüz aşılabilmiştir. Madde kapsamındaki dü
zenleme ile en az bin civarında endüstriyel tesisin kapsama gireceği tahmin edilmektedir. Binalara 
yönelik enerji yöneticisi görevlendirilmesi ise yeni getirilen bir düzenleme olup yaklaşık beşyüz bi-
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nanın uygulamadan etkileneceği tahmin edilmektedir. Uygulama kapsamında, maddede belirtilen 
rakamsal sınır değerlerin üzerinde olan, aynı merkezden ısı enerjisi temin eden ve bağımsız bölüm
lerden oluşan ve mesken amaçlı kullanılan binalar ile konaklama tesisleri, eğitim tesisleri, hastane, 
hizmet binaları, alışveriş merkezleri gibi ticarî ve hizmet amaçlı kullanılan binalar, enerji yönetimi 
uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji yöneticisi görevlendirecek veya enerji yöneticilerinden 
hizmet alabilecektir. Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik kapsamında, binalarda 
enerji yöneticisi görevlendirilmesi uygulamalarında enerji yöneticilerinin tam zaman çalışacak ki
şiler olmalarında bir zorunluluk getirilmemesine, bir enerji yöneticisinin birden fazla bina için bu 
görevi yerine getirebilmesine ve enerji yöneticiliği görevinin kat maliklerinden birisi tarafından da 
yerine getirilebilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler yapılacaktır. Aksi takdirde söz konusu yü
kümlülükten muaf olabilmek için merkezî ısınma sistemlerine sahip site ve benzeri toplu konutlar
da kat maliklerinin münferit ısınma sistemlerine geçişleri özendirilmiş olur. Bu da enerji verimlili
ğinin artırılması ilkesi ile çelişki yaratır. Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin rakamsal sınır 
değerlerinin tespitinde, eğitime yönelik ülkemizdeki mevcut altyapı ve kapasite imkanları, endüstri
yel işletmelerin büyüklükleri ve uygulamanın getireceği fayda ve maliyetler dikkate alınmıştır. 
Dünya uygulamalarından elde edilen tecrübeler, enerji yönetim sistemlerinin uygulanması ile yak
laşık yüzde on civarında tasarrufların sağlanabildiğini göstermektedir. 

Enerji verimliliği çalışmalarının hedefli programlara dayalı olarak yürütülmesi amacıyla, ener
ji verimliliğinin gelişimini ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanma
sına yönelik bilgilerin toplanması suretiyle bir veri tabanının oluşturulması amaçlanmaktadır. Gele
ceğe yönelik yapılacak projeksiyon çalışmalarına ve sektörel enerji verimliliği göstergelerine göre 
izlemelerin yapılması ve hedeflerin tayin edilmesi, enerji verimliliğindeki artışın gelecek yıllarda 
ülkemiz birincil enerji arzına etkisinin belirlenmesi, projeksiyonların ve göstergelerin sektör içinde
ki benzerleri ile ve Dünya, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamalarının yanısıra bazı gelişmiş 
ülkelerdeki benzer sektörler ile mukayese edilebilmesi, bu çerçevede belirli bir süreç içerisinde, be
lirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması hedeflenmektedir. Mad
de kapsamında, enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan endüstriyel işletmelere ve binalara dü
zenli bilgi sağlama yükümlülüğü getirilmektedir. Ayrıca, kamu kesiminde enerji verimliliğinin artı
rılmasına yönelik olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık raporlar hazırlaması ve bu raporlara 
dayalı olarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün de kamu kesiminin geneline ilişkin 
kendi tespit ve değerlendirmelerini içeren yıllık raporlar hazırlaması hükme bağlanmaktadır. 

Isı enerjisinin yeterince, yerli ve yerinde kullanılmasını sağlayan kontrol cihazlarının verimli
lik üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu madde ile kontrol cihazlarının zorunlu olarak kulla
nılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, sıvı veya gaz yakıtlı merkezî ısıtma sistemine sahip binaların 
tesisat projelerinde merkezi veya lokal ısı/sıcaklık kontrol cihazlarına ve ısınma maliyetlerinin ısı 
kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemlere yer verilmesi zorunlu kılınmakta
dır. Çok sayıda bağımsız bölüme sahip apartmanlarda veya sitelerde merkezî ısınma sistemleri ge
rek konfor şartları gerekse ekonomik açıdan daha fazla avantajlara sahip olmakla birlikte, ülkemiz
de özellikle doğal gazın yaygınlaşması sırasında münferit ısınma sistemlerinin tercih edildiği görül
mektedir. Bu durum bir yandan binanın ısı dengesini olumsuz yönde etkilenmekte bir yandan da bir 
yerine çok sayıda ısıtma ekipmanı gerektiğinden, ekonomik açıdan kısıtlı imkanlara sahip ülkemiz
de gerekenin üzerinde ilk yatırım maliyetlerine sebep olmaktadır. Münferit sistemlerin tercih edil
mesindeki en önemli etkenlerden biri, kullanılan enerji miktarı kadar ödeme imkanının sunulması-
dır. Oysa, merkezî ısınma sistemine sahip binalarda da, kullanıcıların tükettiği kadar ödeme yapma
sına olanak sağlayan sistemlerin kullanılması ile kullanıcılara adaletli bir şekilde tükettikleri kadar 
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ödeme yapabilme olanağı sunulabilmektedir. Isınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı ola
rak paylaşımını sağlayan sistemlerin kullanımı ile hem ülkemizin ekonomik kaynakları daha rasyo
nel kullanılacak hem de merkezî ısınma sistemlerinde enerjinin gerektiği kadar kullanımı sağlana
rak, çok pahalı ve kısıtlı olan enerji kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlanmış olacaktır. 
Isı/sıcaklık kontrol cihazlarının kullanımı ise, iç ve dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak bir yandan 
iç ortamlardaki gerekli konfor şartlarını sağlarken bir yandan da enerji tüketimini kontrol etme im
kanını sağlayacaktır. Isı/sıcaklık kontrol sistemlerinin kullanımı ile iç ortam sıcaklığının kontrolü so
nucu yirmi derecenin üzerindeki iç ortam sıcaklıklarında sağlanabilecek her bir derece sıcaklık dü
şümü, ısıtma sisteminin enerji tüketiminde yüzde yedi civarında bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

Ülkemiz nihai enerji tüketimi içinde bina ve hizmet sektörünün payı 2004 yılı itibarı ile yüzde 
otuzbir olarak gerçekleşmiş olup, bu sektörde tüketilen enerji miktarının her geçen yıl artış eğili
minde olduğu görülmektedir. Bu sektörde enerjinin verimli kullanımı; binanın tasarımına, kullanı
lan malzemelerin niteliklerine, mekanın iklim koşullarına ve kullanım amacına bağlıdır. Bu sebep
le, madde kapsamındaki düzenlemeler ile binalar için enerji verimliliği yapı kodunun hazırlanması 
suretiyle enerji verimliliği açısından daha kaliteli binaların üretilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde 
2000 yılından bu yana binaların yalıtımına yönelik zorunlu standart ve yönetmelik bulunmasına 
rağmen uygulama yeterince yaygın ve etkin olmadığından madde kapsamında yaptırım hükmü de 
yer almaktadır. Binalarda enerji verimliliğinin ikincil mevzuatı niteliğindeki enerji verimliliği yapı 
kodlan Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yuna
nistan, İrlanda ve Japonya tarafından uygulanmaktadır. Hatta bazı ülkeler, binalar için, enerji verim
liliği dışındaki konuları da içine alan ulusal yapı kodlarına sahiptir. Ülkemizdeki binalarda yüzde 
otuzun üzerinde bir tasarruf potansiyeli olduğu dikkate alındığında, bu uygulamadan önemli katkı
lar beklenmektedir. 

Bir binanın maliyeti satınalma ve işletme maliyetlerinden oluşmaktadır. İşletme maliyetlerin
de en büyük pay ise enerjiye aittir. Bu sebeple bilinçli bir tüketici tarafından satınalma veya kirala
ma aşamasında binanın, satınalma bedelinin veya kira bedelinin yanısıra işletme bedelinin de dik
kate alınması gerekmektedir. Bu amaca yönelik getirilen enerji kimlik belgesi uygulamaları ile hem 
bina sahiplerinin veya kullanıcılarının, satınalma veya kiralama aşamasında binalarının enerji kul
lanımı konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri hem de ülkemizdeki bina karakteristi
ğinin belirlenmesi ile envanter oluşumunun sağlanması hedeflenmektedir. Bunun sonucunda enerji 
verimli binaların değerinde meydana gelecek artışlar, bina sektöründe enerji verimliliği önlemleri
nin uygulanmasının belirli oranda kendiliğinden yaygınlaşmasına yol açacaktır. Toplumun bilinç
lendirmesine katkıda bulunmak üzere, enerji kimlik belgesinin Avrupa Birliği direktifleri doğrultu
sunda ve enerji verimliliği unsurlarını içine alacak şekilde düzenlenmesi düşünülmüştür. Benzeri 
uygulamalar, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda ve 
İtalya'da mevcuttur. Bu çerçevede, Kanunun yayımı tarihinden itibaren yeni yapılan binalar için 
enerji kimlik belgesi düzenlenmesi öngörülmektedir. Enerji kimlik belgesi mücavir alan içindeki 
tüm yeni binalar, mücavir alan dışında ise uygulama zorluğundan dolayı özellikle ticari binaları 
kapsayacak şekilde, 5.000 metrekare ve üzerinde toplam inşaat alanı olan binalar için düzenlene
cektir. Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum sağlanması açısından, geçici maddede yapılan düzenleme 
çerçevesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeler ile belirli bir geçiş 
sürecinden sonra uygulama mevcut binalara da yaygınlaştırılabilecektir. 

Elektrik enerjisi üretim tesislerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak alınacak 
önlemlerle sistemlerdeki mevcut kayıpların azaltılması ve üretimin artırılması mümkün olabilecek
tir. Farklı zaman dilimleri için belirlenen tarife uygulamaları, bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve 
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gerektiğinde teşvik etmek suretiyle tüketicilerin daha verimli ekipman kullanımlarının sağlanması 
ve benzeri şekildeki uygulamalarla yapılan talep tarafı yönetimi ile yük yönetimi ve yükün kaydı
rılması sağlanmış olacak ve iletim ve dağıtım şebekelerinde kapasite artırmaya yönelik pahalı yatı
rımlar yapılmayacak veya ertelenebilecektir. Deneyimler iletim ve dağıtım sistemi içinde enerji ve
rimliliği konusunda yapılacak yatırımların iletim, dağıtım sistemlerinin altyapısına yapılacak yatı
rımlardan daha ucuz ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Yine ülkemiz elektrik enerjisi tü
ketiminde yaklaşık yüzde beş paya sahip olan açık alan aydınlatması ve biyoyakıt, hidrojen vb. al
ternatif yakıt kullanımının özendirilmesi ile ilgili hususları da kapsayacak şekilde bir düzenlemenin 
Bakanlık tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ülkemiz nihai enerji tüketiminde yüzde yirmi gibi önemli bir paya sahip olan ulaşım sektörün
de yüzde onbeşin üzerinde olduğu tahmin edilen enerji tasarruf potansiyelini kazanmak üzere ener
ji verimliliğinin artırılmasına yönelik bazı düzenlemelerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte 
hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik kapsamında yapılacağı hükme 
bağlanmaktadır. 

Enerji verimliliği etüt çalışmalarında güvenilirliğin sağlanması için, akredite olmuş ulusal ve
ya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması 
gerektiği ayrıca bu madde kapsamında hükme bağlanmaktadır. 

Yakma tesisleri birincil enerjiden yararlı enerji elde edilmesinde yaygın olarak kullanılan sis
temlerdir. Özellikle binaların ısınma sistemlerinde kullanılan yakma sistemlerinde bu çevrim sıra
sında önemli kayıplar olduğu değerlendirilmektedir. Binaların ısınma sistemlerinde kullanılan ka
zanlarda yılda en az onbeşmilyon Ton Eşdeğer Petrol enerji tüketildiği de dikkate alındığında bu ka
yıpların önemi daha da artmaktadır. Bu madde kapsamında yakma tesislerinde kullanılan verimsiz 
ekipmanlardan kaynaklanan enerji kayıplarının azaltılması amaçlanmaktadır. 

Elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtım kayıpları dikkate alındığında, tüketilen her bir bi
rim elektrik enerjisi neredeyse dört birim birincil enerji kaynağı anlamına gelmektedir. Bu sebeple 
elektrik enerjisinin verimli kullanımı hem ülkemiz açısından hem de pahalı bir enerji olmasından 
dolayı kullanıcıları açısından önem arz etmektedir. 2004 yılı itibarı ile elektrik enerjisi tüketiminin 
yüzde kırksekizi konut ve hizmetler sektöründe tüketilmekte olup bunun önemli bir kısmı da ev ti
pi elektrikli ev aletleri tarafından tüketilmektedir. Bu itibarla enerji verimli ürünlerin kullanımı ile 
konut ve hizmetler sektörü için gerekli elektrik enerjisi talebinin düşürülmesi mümkün görülmek
tedir. Ayrıca sanayi sektöründeki elektrik tüketiminin en az yüzde yetmişi elektrik motorları üzerin
den gerçekleşmektedir. Madde kapsamında, elektrik motorlarının yanısıra, ev tipi olanlardan, am
pullerin, çamaşır makinelerinin, bulaşık makinelerinin, çamaşır kurutma makinelerinin, kurutmalı 
çamaşır makinelerinin ve soğutucuların etiketlenmesine dayalı olarak, enerji verimliliği açısından 
kullanılabilecek asgari sınır değerlerin belirlenmesine yönelik hususlar tanımlanmaktadır. Bu çer
çevede, asgarî şartlan sağlamayan cihaz ve ekipmanların satışlarının engellenmesine ilişkin husus
lar da hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8- Endüstriyel işletmelerdeki enerji tasarrufunun en az yüzde onluk bir bölümü eği
tim, alışkanlıkların değiştirilmesi ve düşük maliyetli iç düzenlemeler ile sağlanabilmekte iken geri
ye kalan yüzde doksanlık bölümünde tevsî yatırımları gerekmektedir. Bu madde ile yatırım geri 
ödeme süreleri en fazla beş yıl olan verimlilik artırıcı uygulama projesi yatırımlarının özendirilme
si, enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi amaçlan
mıştır. Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İspanya, İsveç, Romanya, Malezya, Tay
land ve Meksika gibi ülkelerde de enerji verimliliği projelerini desteklemek üzere belli oranda kay-
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naklar tahsis edilmektedir. Maddenin (a) bendi kapsamındaki desteğin, proje uygulamasının gerçek
leştirilmesi sonrasında verilmesi hedeflenmekte olup desteklenen projelerin, destekleme miktarları
nın ve desteklenen projelerde sağlanan gelişmelerin Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
nün internet sayfasında yayınlanması ile de şeffaflık sağlanması amaçlanmaktadır. 

1981 yılından bugüne kadar, çoğu zaman uluslararası kuruluşların ve uzmanların da desteği ile 
özellikle sanayi sektöründe yapılan etüt, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, yaklaşık 
yıllık 1,5 milyar YTL ve %20 civarında tasarruf potansiyelinin olduğu ve bu potansiyelin ülkemiz 
ekonomisine kazandırılabilmesi için gerekli toplam yatırım miktarının ise yaklaşık 3 milyar YTL 
civarında olabileceği tespit edilmiştir. Buna karşılık, 2000-2005 döneminde sanayi sektörüne yöne
lik olarak yürütülen enerji verimliliği etüt çalışmaları ile belirlenen hiç yatırımsız veya çok az yatı-
rımlı önlemler ile sektörde yaklaşık yüzde on civarında bir enerji tasarruf potansiyelinin olduğu ve 
belirlenen bu önlemlerden sadece yüzde onluk bir kısmının sektör tarafından bugüne kadar uygu
landığı belirlenmiştir. Sektördeki uygulamaların ve yatırımların gerçekleştirilmesindeki bu isteksiz
lik, sektörün özellikle malî açıdan tetiklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca ülke menfa
atleri açısından da konu makro düzeyde değerlendirildiğinde; söz konusu tasarruf potansiyelinin de
ğerlendirilmesi sonucu sanayi sektörünün enerji giderlerinde sağlanan azalmanın yanısıra gerekli 
enerji tesis yatırımlarında da bir azalma olması söz konusu olacaktır. Belirtilen sebeplerle, söz ko
nusu tasarruf potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılabilmesi amacıyla yapılması gerekli yatı
rımların tetiklenmesinde katalizör görevi yapabilecek düzeyde bir malî kaynağa ihtiyaç bulunmak
tadır. Bu çerçevede verimlilik artırıcı projeleri desteklemek ve sanayideki enerji yoğunluğunun 
azaltılmasını teşvik etmek üzere yılda en az 30 milyon YTL tutarında bir kaynağa ihtiyaç duyul
maktadır. Bu kaynağın Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesine konacak ödenek ile 
karşılanması öngörülmektedir. Söz konusu ödeneğin sağlanması ile sanayi sektöründe yapılacak 
yaklaşık 100 milyon YTL civarındaki yatırım ile imalat sanayi enerji tüketiminde her yıl yüzde bir 
civarında bir iyileşme söz konusu olabilecektir. Madde kapsamındaki desteklerden yararlanılabil-
mesi için, hem enerji verimliliği uygulama projelerinin hem de enerji yoğunluğunu düşürmek üze
re yapılan gönüllü anlaşmaların Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanması ge
rekmektedir. 

Birim gelir başına tüketilen enerjiyi ifade eden enerji yoğunluğu, gelişmiş ülkelerde ve dünya
da kullanılan enerji verimliliği göstergelerinden birisidir. Yaklaşık 0,38 olan bu gösterge ile Türkiye 
bir birim gelir elde edebilmek için, enerji yoğunluğu 0,19 olan OECD ülkelerine göre iki ve 0,09 olan 
Japonya'ya göre dört katı enerji tüketmektedir. Maddenin (b) bendi kapsamında, endüstriyel işlet
melerin enerji yoğunluklarının belirli bir hedefin üzerinde azaltılmasına yönelik, rekabet bozucu et
ki yaratmayacak büyüklükte destek sağlanması düşünülmüştür. Gönüllü anlaşmaların iki temel 
amacından birincisi enerjiyi yoğun kullanan şirketlerde enerji verimliliğini artırmak, diğeri enerji 
yoğun şirketlerin uluslararası piyasada rekabetini sağlamaktır. Gönüllü anlaşmalar yöntemi Belçi
ka, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerde enerji tüketiminin ve 
karbondioksit emisyonlarının azaltılması amacıyla uygulanmaktadır. Uygulama ile gönüllülük esa
sına dayalı olarak enerji yoğunluğunun düşürülmesine yönelik önlemlerin hızla uygulanması hedef
lenmektedir. Bunu sağlamak üzere enerji verimliliğinin artırılması, katma değeri daha yüksek üre
timlerin gerçekleştirilmesi ile satış hasılatlarının artırılması, veya atıkların yakıt olarak kullanımı, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı veya yurt içinde imal edilen yüksek verimli kojenerasyon 
tesis yatırımları gibi önlemler entegre bir yaklaşımla desteklenmiş olmaktadır. 

Araştırma ve geliştirme çalışmaları; diğer alanlarda olduğu gibi enerji verimli ürünlerin, pro
seslerin ve sistemlerin geliştirilmesinde ve benimsenmesinde de temel hareket noktasıdır. Bu ama-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1326) 



- 1 1 — 

ca yönelik olarak enerji verimli yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile yeni ve yenilenebilir enerji kay
naklarından yararlanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme projelerinin Türkiye Bilimsel ve Tek
nolojik Araştırma Kurumu tarafından öncelikle desteklenmesi, eldeki bilgiler çerçevesinde öncelik
li önlemlerin dikkate alınması açısından bu projelerin yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinde 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9- Madde ile endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırıl
masına yönelik olarak hazırlanan ve yatırım büyüklükleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belir
lenen projelerin Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanması koşulu ile ve kul
landıkları yakıt türüne ve teknolojilerine bağlı olarak Bakanlık tarafından belirlenen verim değeri
nin üzerindeki kojenerasyon uygulamalarının Hazine Müsteşarlığı tarafından desteklenmesi hükme 
bağlanmaktadır. Atıkların sisteme geri kazandırılması temel düşüncesinden hareketle ve ülkemiz 
açısından makro düzeyde enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla, bitkisel artıkları, 
hayvansal atıkları veya organik şehir atıklarını modern yakma teknikleri ile ısı ve/veya elektrik 
enerjisine dönüştüren kojenerasyon tesislerinin desteklenmesi ile hem yenilenebilir kaynaklardan 
olan biyokütlenin kullanımı hem de kojenerasyon sistemlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Diğer taraftan, küçük ve orta ölçekli işletme kapsamına girmeyen büyük işletmelerin enerji verim
liliğini artırmak maksadıyla uygulayacakları küçük ölçekli yatırımlarının ve küçük kapasiteliler de 
dâhil olmak üzere kojenerasyon sistemlerinin özendirilmesi ülke genelindeki verimlilik artışına 
önemli katkılar sağlayacaktır. 

İmalat sanayii içinde, özellikle elektrik enerjisi kullanımında önemli paya sahip olan küçük ve 
orta ölçekli işletmeler için enerji verimliliği bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, etüt ve danış
manlık çalışmalarının etkili sonuçlar vereceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla ekonomik açıdan 
daha sınırlı kaynaklara sahip bu işletmeler için enerji verimliliğine ilişkin eğitim, etüt ve danışman
lık hizmetlerinin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 
destekleme mekanizmaları çerçevesinde desteklenmesi, enerji verimliliği çalışmalarının küçük ve 
orta ölçekli işletmelere yönelik olarak genişletilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. 

Vakıflar tarafından kurulan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden yetki belgesi ve ener
ji yöneticisi sertifikasına ilişkin herhangi bir bedel alınmayacağı da madde kapsamında hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 10- Madde ile bu Kanunun uygulamada etkili olabilmesi için Kanunun verdiği yetkile
re dayalı olarak bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uymayanlara uygulanacak yaptırımlar tanım
lanmakta ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır. 

Madde 11 - Madde ile Kanunun uygulanması bakımından diğer maddelerde sayılanların dışın
daki Bakanlığın yetkileri sayılmaktadır. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun başkanlığını 
yürütmesinden dolayı enerji verimliliği çalışmalarında, yükümlülüklerin uygulanması, yönlendiril
mesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, alınacak tedbirlerin planlanması ve uygulanması gibi konularda 
koordinasyonun sağlanmasında Bakanlığın yetkili ve sorumlu olmasında yarar görülmektedir. 

7 nci maddenin (a) bendi kapsamında başlangıçta enerji tüketimi yüksek olan endüstriyel işlet
melerde ve binalarda enerji yönetiminin uygulanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, konuya 
ilişkin altyapının ve uygulamanın gelişimine ve başarısına bağlı olarak ve kademeli bir şekilde kap
samın genişletilmesi suretiyle uygulamanın etkinliğinin daha da artırılması da hedeflenmektedir. 
Ancak bina sektöründe enerji yönetimi konusunda yükümlü olacak bina sayısı tahmin edilemedi
ğinden ve halen binalara yönelik bu konuda yeterli altyapı bulunmadığından, yükümlü olanlar için 
sertifikalı enerji yöneticisi sağlanmasında belirli bir süre sıkıntı yaşanabileceği dikkate alındığında 
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gerektiğinde kapsamın daraltılması yönünde de Bakanlığa yetki tanınmasında yarar görülmektedir. 
Ayrıca, Maliye Bakanlığınca verilecek bütçe miktarı ile desteklenmesi istenen projelere ilişkin ta
lep arasında dengeyi sağlayabilmek için desteklenecek proje bedeli miktarını ve projelere verilebi
lecek destekleme oranını yarısına kadar azaltmak ve iki katına kadar artırmak üzere Bakanlığa yet
ki verilmektedir. 

Halen ülkemiz sanayi sektöründe enerji yoğunluğunun azaltılmasında önemli bir potansiyel 
bulunmaktadır. Ancak, zaman içinde sağlanan iyileşmelerle bu potansiyelin miktarı giderek azala
caktır. Buna karşılık azalan potansiyelin kazanılması için harcanması gereken çabaların ise artması 
gerekmektedir. 

Kanun kapsamındaki bazı uygulamaların dinamik bir yapıya sahip olmasından dolayı ve bu di
namik yapının bazı durumlarda kullanılacak bütçe ile de ilişkilendirilmesi gerektiğinden, uygula
maların etkin bir şekilde yönetimi için madde kapsamında yer alan hususlarda Bakanlığa yetki ve
rilmesi gerekli görülmektedir. 

Madde 12- Maddede savunma ve güvenlik açısından doğabilecek sıkıntılar dikkate alınarak, 
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi ku
rum ve kuruluşlar özellikle bilgi vermeye ilişkin hükümlerden muaf tutulmuştur. Madde kapsamın
da bu kurum ve kuruluşlara ait endüstriyel tesislerde ve binalarda enerji yöneticisi görevlendirilme
sine ilişkin usul ve esasların bu kurum ve kuruluşlarca belirlenmesine ve buna göre yürütülmesine 
de imkan tanınmıştır. 

Madde 13- 1954 yılında 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun, 1970 yılında 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu, 1994 yılında Türki
ye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Anastatüsü, 2001 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
Anastatüsü ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Anastatüsü gibi yürürlüğe konulan düzenle
meler 1935 yılında kurulmuş olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün görevlerinden 
bir kısmının işlevini yitirmesine neden olmuştur. 

Ancak, işlevini yitirdiği görevlerine karşın bugüne kadar 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elek
trik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanunun ilgili bölümlerinde herhangi bir düzenleme yapılma
mıştır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Olur'u ile 
"Alışılmamış enerji kaynakları (güneş, jeotermal, biyomas, biyogaz, hidrojen, rüzgar, deniz akıntı
ları, dalga, med-cezir gibi) ile ilgili çalışmalar yapmak; enerji kaynaklarının geliştirilmesi, muhafa
zası ve rasyonel kullanımı ile enerji tüketiminde tasarruf için her türlü etütleri yapmak" şeklinde ta
nımlanan görevleri, 1981 yılından beri yürütmektedir. Fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı açısın
dan zararlı, kaynağının sınırlı ve yenilenemeyen olduğunun bilincine varan bir çok ülkenin bugün 
su, güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir ve temiz enerji özelliği taşıyan doğal kaynaklar ile ye
ni bir enerji kaynağı olarak nitelenen ve yeni santraller kurmak yerine daha az enerjiyle daha fazla 
iş yapmayı sağlayan enerji verimliliğine yönelmesi Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne 
verilen bu görevlerin önemini daha da artırmaktadır. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini etkin 
olarak yürütebilmesi için 14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Da
ir Kanunun 2 nci maddesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne doğru
dan verilen görevlere ve söz konusu görevlerin yerine getirilmesinde yapılması gerekli görülen di
ğer hususlara ilişkin hükümlerin yanısıra Bakanlık tarafından verilen talimatlar çerçevesinde Genel 
Müdürlüğün halen yürütmekte olduğu görevlerine ilişkin hükümler de madde kapsamında yer al-
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maktadır. Toplum genelinde enerji ve enerji verimliliği konularında bilgi ve bilinç düzeyinin geliş
tirilmesine ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik olarak, enerji parkı kurulması 
ve işletilmesi, Genel Müdürlük kampusu içerisinde eğitim ve uygulama tesisleri inşa edilmesi gibi 
faaliyetler halen Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu tür 
faaliyetlerdendir. Madde kapsamında yapılan düzenleme ile söz konusu faaliyetlerin üniversiteler, 
araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde daha etkin olarak yürütülme
si hedeflenmektedir. 

2819 sayılı Kanunun mevcut 2 nci maddesinin (K) bendinde Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğünün ".. su ölçme istasyonları kurmak ve sondaj yaptırmak." şeklinde görevleri yer al
maktadır. Buna göre de şu anda Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün Ankara dışında 
hidrometrik ölçümlerde bulunmak üzere hidrometrik etüt merkezleri, rüzgar ve güneş enerjisi araş
tırma merkezleri ile sondaj kampları bulunmaktadır. Madde kapsamında halen kurulu olan etüt mer
kezlerinin devamı ve sondaj kamplarının kurulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 14- Madde ile, şebeke kayıplarını ve emisyonları azaltarak birincil enerji kaynağı tasar
rufuna katkı sağlamak gibi temel üstünlüklere sahip, bileşik ısı ve elektrik üretimini yaygınlaştır
mak üzere, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilave edilecek uygulama hü
kümlerinden dolayı, kojenerasyon ve mikro kojenerasyon tanımlarının eklenmesi gerekli görülmek
tedir. Uygulama ile, fosil yakıt kullanmak suretiyle gerçekleştirilen elektrik enerjisi üretiminde el
de edilebilen yüzde otuz civarındaki çevrim veriminin, kojeneresyon sistemlerinin kullanılması ve 
yaygınlaştırılması ile yüzde seksenler mertebesine çıkarılması hedeflenmektedir. 

Madde 15- Madde ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa yapılan ila
veler ile kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla asgarî verim değerinin üzerinde değere sahip, koje
nerasyon veya mikro kojenerasyon tesisi kuranlara, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu ve böl
gesindeki elektrik dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi bilgilendirmek koşulu ile şirket kurma ve lisans 
alma muafiyetleri getirilmektedir. Söz konusu desteklemeler ile tüketim noktasına en yakın yerde 
üretimin gerçekleştirilmesi sonucu iletim ve dağıtım kayıplarının azaltılması, sürdürülebilir, kesin
tisiz ve kaliteli enerji sağlanması gibi faydaların sağlanması amaçlanmaktadır. Anonim ve limited 
şirket kurma imkanı bulunmayan özellikle toplu konutların, üniversitelerin ve hastanelerin gerek ısı 
gerekse kesintisiz ve güvenilir elektrik enerjisi ihtiyacını verimi yüksek kojenerasyon tesisi kurarak 
sağlayabilmelerine imkan tanıyabilmek amacıyla madde kapsamında destekler sağlanmaktadır. 

Madde 16- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji
si Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna hüküm eklenmesini öngören bu madde ile, yenile
nebilir enerji kaynaklarını kullanarak yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulu gücü 
azami yüz kilovatlık elektrik üretim tesislerinin desteklenmesi ile ülkemiz küçük boyutlu yenilene
bilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu madde kapsamında, apartman, si
te ve kırsal kesim gibi yerleşim birimlerinin kendi ihtiyaçları olan elektrik enerjisini karşılamaları
na ve ürettikleri ihtiyaç fazlası enerjiyi dağıtım şebekesi üzerinden satabilmelerine imkan tanıyan 
düzenleme ile söz konusu kişilerin yatırım yapmalarının özendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ama
ca yönelik olarak, kurulu gücü yüz kilovata kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elek
trik enerjisi üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin şirket kurma ve lisans alma yükümlülüğün
den 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim ve limited şirket kurma zorunluluğundan muaf tutulma
sı imkanı getirilmektedir. 
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Geçici Madde 1- Madde ile Kanun kapsamında yürürlüğe konulması öngörülen yönetmelikle
rin hazırlanması belirli bir süre alacağından söz konusu hazırlıklar için bir yıllık süre verilmektedir. 
Ayrıca, yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye mevcut yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Geçici Madde 2- Madde ile 11/11/1995 tarihli ve 22460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
"Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Artırılması İçin Alacakları Önlemler Hak
kında Yönetmelik" kapsamında halen Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından veril
miş olan enerji yöneticisi sertifikalarına ve yetki belgelerinin geçerliliğine ilişkin bir düzenleme ya
pılmaktadır. 

Geçici Madde 3- Madde ile Kanunun yürürlüğe girmesi ile, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğünün denetim hakkı saklı kalmak koşulu ile, yükümlülük altına girecek olan bina ve işlet
melerin, kendi beyanları doğrultusunda tespit edilmesi amacıyla, endüstriyel işletmelere ve binala
rın sahiplerine veya yönetimlerine, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından istenen 
bilgileri üç ay içerisinde gönderme yükümlülüğü getirilmektedir. 

Geçici Madde 4- Madde ile, bu Kanun kapsamında, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür
lüğünün şirketleri yetkilendirme faaliyetinin, yetkilendirilmiş kurum sayısının belirli bir sayıyı aş
ması halinde sona ereceği hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5- Madde ile, eğitim ve bilinçlendirme konusunda geçiş süreçleri öngörülmek
tedir. 

Geçici Madde 6- Madde ile Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan ve inşaatı devam 
edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan sıvı veya gaz yakıtlı merkezî ısınma sistemine sahip 
binalara, merkezî veya lokal ısı/sıcaklık kontrol cihazlarının ve ısınma maliyetlerinin ısı kullanım 
miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemlerin kullanımı konusundaki hükmün uygulan
mayacağı ifade edilmektedir. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan ve yapı kullanım izni alınmış binalar hakkında ener
ji kimlik belgesine ilişkin uygulamaların bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on yıl süreyle uy
gulanmayacağı hükme bağlanarak mevcut binalar için bir geçiş süreci öngörülmektedir. 

Ayrıca, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenen enerji verimliliği ile ilgili 
asgarî sınır değerlerin altında kalan elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin, am
pullerin, yakma tesislerinde yer alan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin satışlarının 
engellenmesi konusunda üç yıllık bir geçiş süreci hükme bağlanmaktadır. 

Madde 17- Yürürlük maddesidir. Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi kapsamında görevlendi
rilecek enerji yöneticilerinin belirli bir eğitim programı sonrası sertifikalandırılması öngörüldüğün
den ve bina sektöründe sertifikalı enerji yöneticisi ve eğitim altyapısı henüz hazır olmadığından bu 
konudaki yaptırımların uygulanmasına ilişkin olarak iki yıllık bir geçiş süreci tanımlanmaktadır. 

Madde 18- Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

18.5.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Dr. Soner Aksoy Ali Rıza Acar Ahmet Büyükakkaşlar 

Kütahya Aydın Konya 
Yekta Haydaroğlu Ahmet Üzer Hasan Ali Çelik 

Van Gaziantep Sakarya 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

GENEL GEREKÇE 

Yerli ve yabancı yatırımcılar, bankalar ve kredi kuruluşları nezdinde enerji satış fiyatında bir 
alt sınır belirtilmesi; proje kredilendirilmesinde ve dış finansman temini bakımından çok önemli bir 
unsurdur. Uzun dönemli yatırımlarda kur riskinin ortadan kaldırılması, hem kredi vadelerinin daha 
uzun olmasını sağlamak, hem de proje tutarlarının % 90 hatta % 100'üne varan kredilendirilme im
kanı vermektedir. 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanı
mına İlişkin Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, yerli ve uluslararası kredi kuruluşlarının ta
mamı, yapılan kredi başvurularını olumsuz bir şekilde yanıtlarken, yenilenebilir enerjilerin alımın
dan kur riskini ortadan kaldıran bir alt limitin olmayışını gerekçe göstermektedirler. Yatırımcılar 
böyle bir maddenin olmayışı sebebiyle uygun şartlarda kredi tedarik edememektedirler. Böylece 
projelerin gerçekleşmesi mümkün olmamakta ve bahsi geçen YEK Kanunu amacına ulaşamamak
tadır. 2011 yılı sonuna kadar kanunun yürürlük tarihi olan 2005 yılından itibaren yedi yıl süreyli ön
görülen destek fiyat uygulamasının, 2015 yılına kadar on yıl süreyle olması sektörün önünün açıl
ması ve yatırımların artırılması için daha uygun olacaktır. Özellikle ilk yatırım maliyetleri içerisin
de makine-ekipman tutarı yüksek olan yenilenebilir, çevreci, yerli enerji yatırımlarının gerçekleşti
rilmeleri ve yerli potansiyelin ticarileştirilmesi suretiyle ekonomiye katkı sağlanması için bu tekli
fin verilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Genel gerekçede de açıklandığı üzere kur riskinin ortadan kaldırılması için alt limi
tin tesisi ve destek fiyat uygulamasının yedi yıldan on yıla çıkarılması öngörülmektedir. 

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir. 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SONER AKSOY VE 6 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI 
KULLANIMINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) 2015 yılı sonuna kadar bir takvim yılı içerisinde bu Kanun kapsamında satın alınacak elek
trik enerjisi için uygulanacak fiyat; EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elek
trik toptan satış fiyatıdır. Bu fiyatı her yılın başında en fazla % 20 oranında artırmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Ancak havzası on beş kilometrekareden küçük veya havzasız küçük hidrolik, jeoter-
mal, biyogaz, rüzgar ve güneş kaynaklı enerjiler için bu fiyat, enflasyondan arındırıldıktan sonra, 
5.5 Euro centten aşağı olamaz. 

d) 2015 yılı sonundan itibaren bu fiyat uygulaması işletmede on yılını tamamlamış olan YEK 
Belgeli elektrik enerjisi üreten tesisler için sona erer. Perakende satış şirketleri, bu Kanun kapsamın
da almakla yükümlü oldukları YEK Belgeli elektrik enerjisini, öncelikle işletmede on yılını doldur
mamış olanlardan (c) bendinde belirlenen fiyat uygulamasına göre satın alır ve aldıkları elektrik 
enerjisi miktarı (b) bendinde belirtilen oranın altında kaldığı takdirde bu orana ulaşmak için kalan 
gerekli miktarı, ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatından yük
sek olmamak üzere piyasa koşullarında satın alırlar." 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Esas No.: 1/1261 24/1/2007 

Karar No.: 63 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınız tarafından 8/11/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali ko

misyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna, Adalet Komisyonuna, Çevre Komisyonuna ve Av
rupa Birliği Uyum Komisyonuna havale edilmiş bulunan 1/1261 esas sayılı "Enerji Verimliliği Ka
nun Tasarısı", 20/9/2006 tarihinde yine esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon ola
rak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunan 2/854 esas sayılı "Kütahya Milletveki
li Soner AKSOY ve altı Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üreti
mi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile birlikte 
Komisyonumuzun 10/1/2007 ve 16/1/2007 tarihlerinde Hükümeti temsilen Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER ile beraberinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakan
lığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Ge
nel Sekreterliği, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları tem
silcilerinin katılımlarıyla yaptığı, 46 ncı ve 47 nci birleşimlerinde incelenip görüşülmüştür. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, enerji açısından iki temel göstergeyle izlenebilir. Bunlardan biri 
kişi başına enerji tüketimi, diğeri ise enerji yoğunluğudur. Kişi başına enerji tüketiminin yüksek ol
ması, hem ülkedeki ekonomik faaliyetlerin canlılığını, hem de refah düzeyinin yüksekliğini göste
rir. Ülkedeki enerji verimliliğinin önemli göstergelerinden birisi olan ve GSYİH (Gayri Safi Yurti
çi Hasıla) başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden enerji yoğunluğunun düşüklüğü ise 
aynı miktar enerjiyle daha çok katma değer üretilmesini simgeler. Bu durumda bir ülkede enerji açı
sından gelişmişliğin ideal şartı, kişi başı enerji tüketiminin yüksek ve enerji yoğunluğunun düşük 
olmasıdır. Nitekim OECD tarafından yayımlanan Factbook 2006'da yer alan kişi başı enerji tüketi
mi (Ton Eşdeğer Petrol) ve 2000 yılı baz alınarak hazırlanan enerji yoğunluğu (Ton Eşdeğer Pet
rol/S) verileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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Kişi Başı Enerji 
Tüketimi 
(TEP) 
Avustralya 
Avusturya 

Belçika 
Kanada 
Çek Cumhuriyeti 

Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Macaristan 
İzlanda 

İrlanda 
İtalya 
Japonya 
Kore 
Lükscmburg 
Meksika 
Hollanda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 

Slovakya 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
İngiltere 
ABD 
AB-25 
OECD toplam 

Brezilya 
Hindistan 
Çin 

Rusya 
Güney Afrika 

Dünya 

1997 
5,49 
3,61 
5,59 
8,02 
4,12 

3,99 
6,43 
4,12 
4,28 
2,33 
2,49 
9,34 
3,39 
2,83 
4,12 
3,84 
8,09 
1,51 
4,75 
4,52 
5,58 
2,67 
2,14 
3,35 
2,74 
5,75 
3,70 
1,11 
3,91 
7,93 
3,65 

4,61 

1,05 
0,49 
0,91 
4,04 
2,64 
1,64 

1998 
5,52 

3,66 
5,70 
7,90 
3,99 

3,92 
6,49 
4,24 
4,26 
2,44 
2,47 
9,85 
3,56 
2,91 
4,07 
3,51 
7,78 
1,54 
4,74 
4,41 
5,76 
2,51 
2,30 
3,26 
2,87 
5,86 
3,74 
1,12 
3,95 
7,90 
3,68 

4,60 

1,07 
0,49 
0,89 
3,96 
2,61 
1,62 

1999 
5,64 

3,65 
5,71 
8,07 
3,72 

3,76 
6,46 
4,23 
4,16 
2,45 
2,48 

11,15 
3,71 
2,96 
4,12 
3,83 
8,06 
1,54 
4,66 
4,54 
6,02 
2,41 
2,46 
3,28 
3,00 
5,80 
3,72 
1,08 
3,96 
8,02 
3,66 

4,65 
1,08 
0,50 
0,89 
4,12 
2,55 
1,63 

2000 
5,69 
3,61 
5,75 
8,21 
3,93 
3,64 

6,37 
4,25 
4,18 
2,55 
2,45 

11,55 
3,77 
2,99 
4,16 
4,06 

8,39 
1,52 

4,76 
4,50 
5,74 

2,31 
2,47 

3,29 
3,12 
5,46 

3,67 
1,15 
3,97 
8,16 
3,68 

4,71 
1,09 
0,51 
0,90 

4,22 
2,48 

1,65 

2001 
5,54 
3,82 

5,70 
8,01 
4,05 

3,73 
6,52 
4,37 
4,29 
2,62 
2,50 

11,80 
3,94 
3,00 
4,09 
4,09 

8,68 
1,52 
4,85 
4,51 
5,86 
2,35 
2,47 
3,42 
3,18 
5,79 

3,85 
1,04 
3,97 
7,92 
3,75 
4,66 
1,08 
0,51 
0,89 
4,29 
2,47 

1,64 

2002 
5,66 

3,87 
5,47 
7,95 
4,09 

3,67 
6,85 
4,34 
4,20 
2,65 
2,54 

11,79 
3,90 
2,99 
4,09 
4,22 
9,06 
1,54 
4,87 
4,49 
6,35 
2,33 
2,55 
3,44 
3,25 
5,92 
3,70 
1,09 
3,86 
7,94 
3,73 

4,67 
1,09 
0,51 
0,96 
4,29 
2,44 

1,65 

2003 
5,63 
4,10 
5,70 
8,24 
4,32 
3,85 
7,20 
4,41 
4,21 

2,72 
2,60 

11,72 

3,78 
3,12 
4,05 
4,28 
9,47 
1,56 
4,98 
4,30 
5,11 
2,45 
2,47 
3,44 
3,34 

5,75 
3,66 
1,12 
3,91 
7,84 
3,80 

4,67 
1,09 
0,52 
1,09 
4,46 
2,59 

1,69 

2004 
5,67 

4,05 
5,53 
8,19 
4,37 

3,73 
7,20 
4,47 
4,22 
2,76 
2,57 

12,08 
3,81 
3,20 
4,21 
4,37 

10,46 
1,57 
5,03 
4,31 
5,84 

2,46 
2,55 
3,34 
3,48 
5,91 

3,65 
1,15 
3,92 
7,91 

4,74 
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Enerji verimliliği geliştirme konusunda pek çok çalışma bulunmaktadır; ancak enerji verimli
liğinin yaygınlaştırılması için gereken yatırımlar, söz konusu çalışmaların en önemli kısıtlarından 
birisidir. Dünyadaki yaygın eğilim, enerji verimliliği için yatırımlar yaparak olabilecek enerji arz 
yatırımlarını azaltmak yerine, doğrudan enerji arzına yönelik yatırımlara ağırlık vermek şeklinde te
zahür etmektedir. Ülkemizin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ise enerji yatırım
ları için ayrılabilen kaynakların sınırlı olmasının yanı sıra enerji talebinin hızla büyümesi, enerji ve
rimliliği stratejilerinin önemini bir kat daha artırmaktadır. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı tarafın
dan yoğun çalışmalar sonucunda 2006 yılı sonunda yayımlanan World Energy Outlook 2006'nın al
ternatif enerji senaryolarında; enerji üretiminden kaynaklanan global karbondioksit emisyonu artı
şının enerji verimliliği tekniklerinin geliştirilmesi ile % 80 oranında azaltılabileceği, enerji yöneti
minde enerji verimliliğine yönelik olarak geliştirilecek yeni teknikler ile yatırımlarda önemli bir 
azalma ve kazanç sağlanabileceği, bu azalma ve kazancın enerji yönetiminde enerji verimliliğine 
yönelik olarak geliştirilecek yeni teknikler için yapılacak yatırımlardan çok daha fazla olacağı tah
min edilmektedir. 

Enerji verimliliği çalışmaları; bina mimarisi, dış yapı elemanları, cam ve ısıtma/aydınlatma sis
temleri ekseninde yürütülen ısı yalıtım çalışmalarından akıllı bina uygulamalarına, belli limitlerin 
altında yakıt tüketen araçların üretimi için getirilen zorunluluklardan gelişmiş toplu taşıma sistem
lerine, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, fırın gibi ev aletlerinde uygulanan etiketleme yak
laşımlarından yüksek verimli sanayi süreç dönüşümlerine, talep tarafı yönetimi ışığında puant yü
kün tasarruf yoluyla yataylaştırılmasından yeni tip santral teknolojilerine, elektrik üretim, iletim ve 
dağıtım süreçlerindeki kayıpların azaltılıp performans standartlarının yükseltilmesinden bütünleşik 
enerji arz ve talep yönetimlerine kadar bir dizi uygulamayı içermektedir. Ancak enerji verimliliği
nin geliştirilmesi açısından farklı tedbirlerin bir kombinasyonundan oluşan stratejik bir yaklaşımın 
sergilenmesi de bir zorunluluktur. Zira tek başına tüketimde yeterli azalmayı sağlayabilecek hiçbir 
tedbir yoktur. 

Dünyada enerji verimliliği; 1973 ve 1979 petrol krizleri ve bunları izleyen enerji fiyatlarında
ki artışla birlikte ortaya çıkan enerji kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması sorunu ile ilk defa gün
deme gelmiş, 1980'li yıllarda çevrenin korunmasının önem kazanmasıyla enerji üretim ve tüketimi
nin iklim değişikliği, eko-sistem ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması kapsamında 
enerji ve kalkınma politikalarının vazgeçilmez bir bileşeni olarak gündemdeki yerini artırarak ko
rumaya devam etmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Dünya Çevre ve Gelişim Komis
yonunun hazırladığı 1987 yılında yayımlanan Brundtland Raporunda (Ortak Geleceğimiz) sürdürü
lebilir kalkınma, bu günün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme 
olanağından ödün vermeksizin kalkınmak olarak tanımlanmıştır. 1992 yılında Rio'da yapılan Çev
re ve Kalkınma Konferansında kabul edilip 21 Mart 1994'de yürürlüğe giren İklim Değişikliği Çer
çeve Sözleşmesi ile atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının 
iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede durdurmak amaçlanmış an
cak bu sözleşmedeki yükümlülüklerin yetersiz görülmesi üzerine 16 Şubat 2005'te yürürlüğe giren 
Kyoto Protokolü hazırlanmıştır. Kyoto Protokolü ile üye ülkelerin sera gazı toplam emisyonlarını 
2008-2012 döneminde 1990 yılı seviyesinin en az %5 altına indirmeleri ve bu yükümlülüğün yeri
ne getirilebilmesi için emisyon ticareti, ortak uygulama ve temiz kalkınma mekanizması gibi esnek
lik mekanizmaları öngörülmüştür. Avrupa Birliği ise hem birlik hem de üye ülkeler için %8'lik 
azaltma sağlayacağını taahhüt etmiştir. 
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Kuruluşunun temellerinde enerji politikaları yer alan ve katılacak yeni üye ülkeleri ile birlikte 
2030 yılında %70 oranında enerjide ithalata bağımlı olacağı tahmin edilen Avrupa Birliğinde(AB); 
çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, arz güvenliği ile rekabetin sağlanmasından oluşan 
enerji politikalarının araçları haline gelen talep yönetimi, yerel enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve 
kaynak çeşitliliğinin sağlanması kapsamında enerji verimliliği, 1970'lerden günümüze dek önemi
ni korumuştur. 1970'li yıllarda Avrupa Konseyi tarafından Topluluğun enerji tüketiminin azaltılma
sına yönelik alınan Kararlar ile başlayan çalışmalar, 1980'li yıllarda uygulanacak enerji verimliliği 
programları ile karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan SAVE Direktifi (93/76/EEC) 
ile devam etmiştir. 1990'lı yılların sonunda taşıtlarda yakıt tüketiminin azaltılmasını amaçlayan Di
rektifin (1999/94/EC) kabul edilmesinin ardından, 2000 yılında Avrupa Komisyonu tarafından arz 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik Yeşil Kitabın yayınlanmasının yanı sıra elektrik tüketimindeki 
payı dikkate alınarak floresan lambalarının uyumlaştırılmasına ilişkin Direktif (2000/55/EC) kabul 
edilmiştir. AB'de yayınlanan mevzuata ek olarak stratejiler, aksiyon planlan ve çerçeve programlar 
da kabul edilmiştir. Bu programlar arasında 1998-2002 yıllan arasında yürürlükte olan SAVE Prog
ramının sona ermesinin ardından enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanı
mının artırılmasına yönelik teknolojik olmayan çalışmaları destekleyen "Avrupa için Akıllı Enerji" 
programının 2003-2006 dönemi tamamlanmış ve 2007-2013 dönemi için enerji verimliliği(SAVE), 
yenilenebilir enerji(ALTENER) ve ulaşımda karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını(STEER) 
kapsayacak şekilde ikinci dönemi başlatılmıştır. 

Ülkemizde 3 Kasım 1977 tarih ve 16102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Isıtma ve Buhar 
Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeli
ği" ile mevzuattaki yerini alan enerji verimliliği çalışmaları ilk defa 30/10/1981 tarih ve 17499 sa
yılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yapılan revizyon çalışmaları sonrasında 08/05/2000 tarih ve 
24043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile devam etmiştir. 
11/11/1995 tarih ve 22460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüke
timinde Verimliliğinin Artırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uya
rınca Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde enerji verimliliği ile ilgili ulusal ve 
uluslararası faaliyetleri yürütmek üzere Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi kurulmuştur. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
• Ülkemizdeki ekonomik sektörlerin dünya piyasalarında rekabet olanaklarının artırılmasının 

ve tüketiciye daha ucuz mal ve hizmet sunulmasının, enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalar 
ile gerçekleştirilmesinin amaçlandığı, 

• Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasının amaçlandığı, 

• Endüstriyel işletmeler, binalar, elektrik enerjisi üretim tesisleri, elektrik iletim-dağıtım şebe
keleri ile ulaşım sektöründe enerji verimliliğinin artırılması, toplum genelinde enerji bilincinin ge
liştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin artırılması gayesiyle gerekli düzenleme
lerin yapıldığı 

• Enerji verimliliği ile ilgili politikaların oluşturulması, çalışmaların ülke genelinde koordine-
li bir şekilde yürütülmesi ve bunların sonuçlarının izlenmesi amacıyla üst düzey yöneticilerden mü
teşekkil Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğu ve bu Kurulun görev, yetki ve 
sorumluluklarının belirlendiği, 
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• Enerji verimliliği hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet göstere
cek Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte üniversiteler, meslek odaları, basın-ya-
yın organları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine ilişkin yetki, görev ve sorumlulukların 
düzenlendiği, 

• Endüstriyel işletmeler ve binalar için yapılan hizmet anlaşmaları çerçevesinde eğitim, serti
fikalandırma, etüt ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, yürütülen enerji verimliliği etüt çalışma
ları sonucunda belirlenen önlemlerin uygulanmasına yönelik projeler hazırlamak ve bu projeleri fi
nanse edip, enerji tasarruf miktarını garanti edecek şekilde uygulama anlaşması yapmakla yetkili 
enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin(EVD) kurulduğu, 

• Enerji verimliliği hizmetlerindeki etkinliğin ve enerji bilincinin artırılması gayesiyle gerçek
leştirilecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 
üniversiteler, meslek odaları, kamu kurumları, basın ve yayın organları, elektrik ve doğal gaz satışı 
yapan tüzel kişiler, üreticiler ve ithalatçıların üstleneceği görevlerin belirlendiği, 

• Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla yürütülecek enerji yönetimi ile izleme, analiz ve pro
jeksiyon çalışmalanna ilişkin faaliyetlerin ve yapılacak diğer uygulamaların esaslarının belirlendiği, 

• Binalarda; merkezi ısıtma sisteminin verimliliğini artıracak sistemlerin kullanılması, enerji 
performansının belirlenmesi, enerji kimlik belgesinin verilmesi ile ilgili hususların düzenlendiği, 

• Ulaşım sektöründe, elektrik enerjisi üretim tesisleri ve iletim-dağıtım şebekelerinde, yakma 
tesislerinde enerji verimliliğinin sağlanması ile elektrik motorları, klimalar, elektrikli ev aletleri ve 
ampullerin sınıflandırılmasına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belir
leneceği yönetmeliklerin çıkarılmasının düzenlendiği, 

• Enerji verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesi, enerji yoğunluğunun azaltılması ve 
bunlarla ilgili araştırma ve geliştirme projelerine yönelik uygulamaların esaslarının belirlendiği, 

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı tarafından, belli nitelikleri haiz kojenerasyon tesislerinin ise Hazine Müsteşarlı
ğınca desteklendiği, yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası için alınan bedellerde vakıflar tara
fından kurulan şirketlere muafiyet tanındığı, 

• E.İ.E. İdaresinin görevlerinin ve bu görevlerin yerine getirilmesine ilişkin esasların günün 
şartlarıyla uyumlu bir şekilde yeniden düzenlendiği, 

• 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler ile; koje-
nerasyonun ve mikro kojenerasyon tesisinin tanımlandığı, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
gayesiyle kojenerasyon tesisi ile kurulu gücü azami yüz kilovatlık yenilenebilir enerji kaynakların
dan elektrik enerjisi üretim tesisi kuranlar için şirket kurma ve lisans alma yükümlülüklerinden mu
afiyet sağlandığı, 

• Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle kurulu gücü azami yüz kilovatlık yenilenebi
lir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretim tesisi kuranlar için şirket kurma ve lisans alma mu
afiyetinin getirildiği ve bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasının özendirildiği, 

anlaşılmaktadır. Teklif ve gerekçesi incelendiğinde ise; 
- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek gayesiyle kurulacak tesislerin fi

nansmanında, elektrik fiyatlarının döviz cinsinden asgari fiyat garantisinden yoksunluğu nedeniyle 
ciddi problemlerinin söz konusu olduğu, 

- Ülkemizdeki doğal enerji kaynaklarının ticarileştirilmesi suretiyle ekonomimize katkı sağlanacağı, 
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- Yerli yenilenebilir enerji kaynaklan için yapılacak yatırımlarda makine-ekipman maliyetleri
nin yüksek olması nedeniyle Kanunda öngörülen teşvik süresinin yedi yıldan on yıla çıkarıldığı, 

anlaşılmaktadır. Gündemin ilk sırasında yer alması nedeniyle Teklifin geneli üzerine yapılan 
görüşmeler sırasında teklif sahipleri adına Kütahya Milletvekili Soner AKSOY tarafından yapılan 
açıklamalarda; 

•10 Mayıs 2005 tarihinde, Komisyonun kabul ettiği metinde değişiklikler yapılarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 5346 sayılı Kanunun, uygulamadaki bazı prob
lemler nedeniyle ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata geçirilmesinde etkin rol üstle-
nemediği ve bu problemlerin kur riski ile teşvik süresi olduğu, 

•Fiyat desteğinin döviz cinsinden olması sayesinde yatırımların geri ödeme süresi ile ilgili ola
rak yapılan hesaplama ve fizibilite çalışmalarına kolaylığın sağlanacağı, yatırımcı için kur riskinin 
minimize edileceği; teşvik süresinin 10 yıla çıkarılmasıyla Dünya'daki diğer uygulamalarla paralel
liğin sağlanacağı, 

•Yenilenebilir enerji konusunda dünyada çok önemli gelişmelerin söz konusu olduğu, özellik
le rüzgarda Almanya'da ülkemizden daha az potansiyele sahip olunmasına rağmen 20 bin megava
tın üzerinde yatırımın gerçekleştiğijspanya'da ise 10 bin megavatın üzerinde yatırım yapıldığı, 

•Pakistan'ın rüzgar için 9,5 dolar cent fiyat ve 20 yıl süreli teşvik verdiği, santralin yapıldığı 
yer ve iletim hatlarıyla ilgili sahalar için bedel talep etmediği, bu nedenle de ülkemizdeki bazı şir
ketlerin yatırım yapmak için Pakistan'a yöneldiği, 

•Enerji Bakanı tarafından yapılan basın toplantısı ile halka duyurulan ve EİE tarafından hazır
lanan ülkemizin rüzgar haritası sayesinde ülkemizde yapılabilir nitelikte 40 bin megavat rüzgar kay
naklı enerjinin var olduğunun ortaya çıktığı, 

•Açıklanan rüzgar haritasının iş dünyasında olumlu bir havanın oluşmasını sağladığı gibi ya
bancı yatırımcıların da dikkatini çektiği, 

ifade edilmiştir. Bunun üzerine hükümet adına Bakan tarafından; 
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının, çevre dostu ve ucuz olmalarının yanı sıra artan petrol ve 

doğal gaz fiyatları ile birlikte konjektürel olarak değerlendirildiklerinde dışa bağımlılığımızın azal
tılmasına sağlayacakları katkı nedeniyle gittikçe önem kazandıkları, 

- Rüzgar konusunda; ülkedeki kurulu gücün 22 megavattan 67 megavata çıkarıldığı ve bu ayın 
sonunda 110 megavata ulaşacağı ve inşa halinde 400 megavatlık santralin bulunduğu, 

-EİE tarafından 10 bin data değerlendirilerek Kanada ve Amerika'da gerçekleştirilenlerden 
daha modern bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 200 metre hassasiyete haiz ülkemi
zin potansiyel rüzgâr enerjisi atlasının çıkanldığı, bu sayede yatınmcılara büyük kolaylık sağlandığı, 

- Rüzgarın 6,5 m/s hızında olması ekonomiklik şartı olmakla birlikte ülkemizde 7,5 m/s üzeri
nin incelemeye tabi tutulduğu, bu incelemeler sonucunda ülkemizde 7,5 m/s ve üzeri 48.000 mega
vat, 9-9,5 m/s ise 4800 megavat potansiyelin varolduğunun anlaşıldığı, ancak potansiyel ile uygu
lanabilir arasındaki farkın ayırt edilmesinin ve emreamedeliğin göz ardı edilmemesinin gerektiği, 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının birer alternatif olarak düşünülmediği, ülkemizin enerji po
litikasının kömür, su, yenilenebilir enerji, doğalgaz, nükleer enerji gibi beş sütun üzerine kurulaca
ğı ve hepsinin birlikte yönetileceği, 

- Ülkemizde 2020 yılına kadar rüzgarda 3 bin megavatın öngörüler dahilinde olduğu, EİE ta
rafından yürütülen hibrid uygulamaları ile akarsuların altında kurulacak rüzgâr santralleri sayesin-
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de suyun tekrar baraja aktarılması suretiyle, su birkaç kere kullanılarak rüzgârdaki dalgalanmaların, 
frekans ve voltaj değişimlerinin düzenlenebileceği, 

- Su konusunda; göreve gelinmesine kadar ülkemizde gerçekleşen projelerin toplam gücü 
12.750 megavat olmasına rağmen ele alınan 13.000 megavat gücündeki 815 projeden 4.800 mega
vat gücündeki 170 projenin sonuçlandırıldığı, 

- Güneş konusunda; ülkemizin 2.640 saatlik güneşli süre ile günlük 3,6 kilovat saat/metre ka
re ortalamaya sahip olmasına rağmen bu kaynağın çoğunlukla su ısıtmasında kullanıldığı, elektrik 
enerjisi üretimi için çalışmalar devam etmekle birlikte elektrik fiyatlarının düşük olması nedeniyle 
klima satışlarında meydana gelen artış dikkate alınarak güneşin soğutmada kullanılması için EİE 
bünyesinde çalışmaların yürütüldüğü, 

- Jeotermalde 14 yerin ihalesinin yapıldığı ve jeotermalden de elektrik üretimi için çalışmala
rın yürütüldüğü, 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için yapılan yatırımlarda kullanılan ma
kine ve teçhizatın yerli olmasının çok önemli olduğu, ülkemizde gelişecek bu sektörün ekonomimi
ze çok büyük katkılar sağlayacağı, nitekim Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.(TEMSAN) tara
fından yedi çeşit türbin üretiminin gerçekleştirildiği, 

- Enerji fiyatlarının kalkınmanın önündeki engellerden biri olmaması için verilecek teşvikler 
için çok yönlü hesaplamaların yapılması gerektiği, aksi taktirde geçmişte yaşananların tekrarlana
bileceği ve bizden sonraki nesillerin sıkıntılarla karşı karşıya kalacağı, 

açıklanmıştır. Bunun üzerine Komisyon üyeleri tarafından; 
- Bazı üst düzey bürokratların da katılımıyla gerçekleşen kimi toplantılarda dile getirilen yeni

lenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili sorunlara çözüm sağlamak amacıyla Teklifin verildiği, 
- Ülkemizdeki enerji kaynaklarının tümünün dengeli ve verimli bir şekilde kullanılması gerekti

ği ancak değerlendirme yapılırken proje sayısına değil de gerçekleşen yatırımlara bakılması gerektiği, 
- Yatırımcıların önünün açılması için kanuni boyutta yapılması gerekenlerin ivedilikle yapıl

ması gerektiği, bunun mevcut kaynaklarımızın israf olmaması için önemli olduğu, 
- İlgili kamu kurumları tarafından hazırlanacak yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin projek

siyonların kanuna yansıtılmasının uzun vadeli öngörülebilirliği sağlayacağı, 
- Rüzgarda yatırım yapanların karşılaştıkları sorunlardan biri de Çevre ve Orman Bakanlığın

ca alınan fonlar olduğu, 
- Yıllardır yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelimizin varlığının bilinmesine rağmen 

bunların yatırıma dönüştürülemediği, alım garantisi ile sağlanan teşviklerin yapılan yatırımlar saye
sinde ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı, 

- Alım garantisi için getirilecek sınırın yüksek olmaması gerektiği, aksi taktirde yükselen ener
ji maliyetleri nedeniyle yerli sanayimizin uluslar arası piyasalarda rekabet kabiliyetini yitirmesine 
neden olabileceği, 

ifade edilmiş ve Komisyonumuz tarafından, Tasarının 16 ncı maddesi ile 5346 sayılı Kanuna 
bir ek madde eklenmesi nedeniyle görülen ilgi üzerine, İçtüzüğün 35 inci maddesinin birinci fıkra
sı uyarınca Teklif ile Tasarının birleştirilerek görüşülmesinin kabul edilmesinin ardından Tasarı esas 
alınarak görüşmelere geçilmiştir. Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler sırasında gerek hükümet 
adına yapılan açıklamalarda gerekse üyeler tarafından, Tasarının önemine ve ivedilikle kanunlaş
ması gereğine değinilmiştir. 
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Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında; 
- Tanımlarda meslek odalarının tanımının genişletilmesi gereği ifade edilmesine karşıt teknik 

olarak hazırlanan Tasarıda meslek taassubuna yer verilemeyeceği ve konu ile ilgili yoğun bir şekil
de çalışan elektrik ve makine mühendisleri odalarının tanımda kalmasının uygun olacağı, 

- Yenilenebilir enerji tanımına Tasarıda yer verilmesinin 5346 sayılı Kanunda yer aldığı için 
gereksiz olacağı ifade edilmiş, kojenarasyon tanımı içerisine soğutma kavramının konulmasının 
teklif edilmesi üzerine ısı kavramının hem ısıtma hem de soğutma kavramlarını kapsadığı ve Avru
pa Birliği mevzuatındaki tanımın Tasarıdaki tanımla paralel olduğu, 

- Tasarıda binaların yalıtım özelliklerine ilişkin daha ayrıntılı düzenleme yapılmasının Avrupa 
Birliğindeki örnekleri ile uyumu sağlayacağının ileri sürülmesi üzerine bu konunun zaten yönetme
liklerle düzenleneceği, 

- Enerji verimliliği ile ilgili basın ve yayın organlarında yayımlanmak üzere hazırlanacak prog
ramların bedelsiz olarak yayımlanacağı, 

- Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde Bakanlığın yönetmelik çıkarmakla 
görevlendirildiği alanlardan; elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinde EPDK tarafından uygulanan 
tarifelerin bunların verimli kullanılmasını zorunlu hale getirdiği, açık alan aydınlatmaları ile ilgili 
olarak Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde gerekli düzenlemenin yapılmış olmasına rağmen 
dağıtım şirketleri ile belediyeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aksaklıkların devam ettiği, ter
mik santrallerin atık ısılarından yararlanılması konusunda EÜAŞ bünyesindeki termik santrallerin 
lisanslarında zaten ısı ve kül satış faaliyetlerine elektrik piyasası faaliyeti dışında yürütebilecek fa
aliyetler kapsamında yer verildiği, talep tarafı yönetiminin elektrik dağıtımına ilişkin çalışmaların 
tamamlanmasının ardından kendiliğinden gerçekleşeceği, 

ifade edilmiş ve Komisyonca Tasarının tümü için verilen redaksiyon yetkisi gereğince gerekli 
düzeltmeler yapılmakla birlikte Tasarı; 

• 1 inci maddesi aynen, 
• 2 nci maddesi aynen, 
• 3 üncü maddesi; birinci fıkranın (a) bendinde geçen "Atık" tanımı Çevre ve Orman Bakanlı

ğının mevzuatı ile uyum sağlanması gayesiyle gerekli düzeltme yapılarak, "Enerji kimlik belgesi" 
tanımının Tasarının 7 nci maddesinin (d) bendi ile paralellik sağlayacak şekilde düzeltilmesi ve 
maddenin sistematiği öncelikle kurumsal yapılar ile öncelikli tanımlar, ardından da harf sırasına gö
re diğer tanımlar gelecek şekilde maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• 4 üncü maddesi; il bazında yapılacak enerji verimliliğine ilişkin çalışmaların etkinliğini sağ
lamak gayesiyle Enerji Verimliliği Koordinasyon Kuruluna İçişleri Bakanlığının eklenmesi suretiyle, 

• 5 inci maddesi aynen, 
• 6 nci maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve iki numaralı alt bentlerinin birleştirilme

si suretiyle, 
• 7 nci maddesi; birinci fıkrasının (c) bendinin yakıt ayrımı yapılmaksızın bütün merkezi ısıt

ma sistemlerinin ve mevcut binaların tamamının kapsama alınması gayesiyle değiştirilerek, (d) ben
dinin ise mücavir alan sınırlan dışındaki binalardan toplam inşaat alanı 5000 metrekare olanların 
enerji kimlik belgesi almaktan istisna tutulmasının bir çok otel, site ve villayı kapsam dışına çıkar
dığı düşüncesiyle söz konusu istisnanın toplam inşaat alanı 1000 metrekareden az olan binalarda 
korunması karalaştırılarak, 
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• 8 inci maddesi aynen, 
• 9 uncu maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen kojenerasyon yatırımlarına sağla

nacak desteğin netleştirilmesi suretiyle, 
• 10 uncu maddesi aynen, 
• 11 inci maddesi aynen, 
• 12 nci maddesi aynen, 
• 13 üncü maddesi aynen, 
• 14 üncü maddesi; eklenecek elliikinci bendin tesis tanımı yaptığı dikkate alınarak "52.Mikro 

Kojenerasyon" ifadesinin "52.Mikro kojenerasyon tesisi" olarak değiştirilmesi suretiyle, 
• 15 inci maddesi; 4628 sayılı Kanun kapsamında lisans alma ve şirket kurma muafiyeti tanı

nanların tadadi olarak belirtilmesi yerine yönetmelikle belirlenmelerini sağlamak gayesiyle madde 
yeniden düzenlenerek, 

• 16 ncı maddesi; lisans alma ve şirket kurma muafiyetinden faydalanacak, gerçek veya tüzel ki
şiler tarafından yalnızca kendi ihtiyaçlarının karşılanması gayesiyle kurulacak yenilenebilir enerji kay
naklarından elektrik üretim tesisleri için kurulu güç sınırlaması yüzden ikiyüze çıkarılmak ve ihtiyaç 
fazlasının takas edilebilmesi imkanı tanınmak gayesiyle maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Ferdi ısıtma sistemlerinde kullanılan cihazların genelde yan kapasite ile çalıştırılarak enerji
nin verimsiz kullanımına neden olmaları, ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarlarına göre pay
laşımını sağlayan modern ısı/sıcaklık kontrol cihazlarının ve sistemlerinin kullanılması sayesinde 
merkezi ısıtma sistemlerinde de ferdi ısıtma sistemlerinin avantajlarının sağlanabilmesi nedeniyle; 
halen ferdi ısıtma sisteminden merkezi ısıtma sitemine geçişlerde aranan oybirliğinin oyçokluğuna 
çevrilmesi, ayrıca toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olanlar için ferdi ısıtma sistemleri
ne geçişte oybirliğinin aranması, merkezi ısıtma sistemlerinde binaların ısı dengesini korumak ga
yesiyle kat maliklerinin asgari katılım oranlarının belirlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Ba
kanlığınca yönetmelik çıkarılması gayesiyle 23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
nun 42 nci maddesinde değişiklik yapan 17 nci maddenin eklenmesi suretiyle, 

• Yatırım fizibiliteleri dikkate alınarak yapılan miktar-fıyat analizleri sonucunda 5-5,5 Euro 
Cent fiyat aralığının on yıl boyunca uygulanmasının yatırımcı için uygun ortam yaratacağının be
lirlendiği, günümüzde Türkiye'de ortalama elektrik satış fiyatının 4,85 Euro Cent olmasına rağmen 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin asgari 5 Euro Cent'ten alınacağı ve 
bu alım yükümlülüğünün alıcılara yönelik olduğu, enerji fiyatlarındaki yükselmelere karşı önlem 
almak gayesiyle tavan fiyatın 5,5 Euro Cent olarak belirlendiği, teşvikin 2012 yılından önce devre
ye giren yatırımlara uygulanması suretiyle arz güvenliği açısından önem arz eden yatırımların ive
dilikle yapılmasının sağlanacağı, ayrıca Bakanlar Kuruluna verilen söz konusu on yıllık süreyi iki 
yıl daha uzatma yetkisinin sektör için öngörülebilir şekilde kullanımının sağlandığı, 5346 sayılı Ka
nunun mevcut 6 ncı maddesinde öngörülen Bakanlığın projeksiyon belirleme görevinin Kanunun 
sistematiği ile çeliştiği için çıkarılması gerektiği ifade edilmiş ve bunun üzerine Teklifteki ilgili hü
kümlerle de paralellik arz eder nitelikteki 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini yeniden düzenleyen 
18 inci maddenin eklenmesi suretiyle, 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretim santrallerinin yaygınlaştırılması 
gayesiyle 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirlenen teşvik süresince izin, kira, irtifak hak
kı ve kullanma izni bedellerinden %85 indirim yapılmasını sağlayan 5346 sayılı Kanunun ilgili 
8 inci maddesinde değişiklik yapan 19 uncu maddenin eklenmesi suretiyle, 
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• 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üze
re üretim lisansı alan yatırımcıların yatırımları belirlenen süre içerisinde tamamlamalarını sağlamak 
gayesiyle teminat alınması ve alınacak bu teminata ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenmesi 
için 4628 sayılı Kanuna paragraf eklenmesini sağlayan 20 nci maddenin eklenmesi suretiyle, 

• Geçici 1 inci maddesi aynen, 
• Geçici 2 nci maddesi aynen, 
• Geçici 3 üncü maddesi aynen, 
• Geçici 4 üncü maddesi aynen, 
• Geçici 5 inci maddesi aynen, 
• Geçici 6 nci maddesi; ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarlarına göre paylaşımını sağla

yan modern ısı/sıcaklık kontrol cihazları ve sistemlerinin, projelendirme aşamasını tamamlamamış 
binalarda kullanımının beş yıllık geçiş sürecine tabi tutulmasını sağlamak gayesiyle birinci fıkrada 
değişiklik yapılarak, 

• Ülkemizde halen kullanılmakta olan para birimini ifade etmek için kullanılan Yeni Türk Li
rasının 2006 yılından sonraki bir tarihte Türk Lirası olarak değiştirilmesi halinde kanunda değişik
liğe gidilmeksizin uyumun sağlanması gayesiyle, Tasarıda geçen "Yeni Türk Lirası" ibarelerinin 
"Türk Lirası" olarak değiştirilmesi ve Geçici 7 nci maddenin eklenmesi suretiyle, 

• 17 nci maddesi; 21 inci madde olarak aynen, 
• 18 inci maddesi; 22 nci madde olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Kâtip 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Üye 
Ahmet Rıza Acar 

Aydın 
Üye 

Nejat Gencan 
Edirne 

Üye 
Sedat Uzunbay 

İzmir 
Üye 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Üye 
Mehmet Özlek 

Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Hasan Ali Çelik 

Sakarya 
Üye 

Atilla Baş oğlu 
Adana 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Mehmet Vedat Yücesan 
Eskişehir 

Üye 
Ahmet Büyükakkaşlar 

Konya 
Üye 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Üye 
Yekta Haydaroğlu 

Van 

Sözcü 
Hasan Angı 

Konya 
Üye 

Tacidar Seyhan 
Adana 
Üye 

Fahri Çakır 
Düzce 
Üye 

Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Üye 
Hasan Ören 

Manisa 
Üye 

Mustafa Oztürk 
Sinop 
Üye 

Fazlı Erdoğan 
Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ener

jinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükü
nün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 
verimliliğin artırılmasıdır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun; enerjinin üre

tim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, 
endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik 
enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım 
şebekelerinde ve ulaşımda enerji verimliliğinin 
artırılmasına, desteklenmesine, toplum gene
linde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenile
nebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına 
yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar. 

(2) Bu Kanunun uygulanması sonucunda 
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ön
lemlerin uygulanması ile özellik veya görü
nümleri kabul edilemez derecede değişecek 
olan binalar, koruma altındaki bina veya anıt
lar, ibadet yeri olarak kullanılan binalar, planla
nan kullanım süresi iki yıldan az olan geçici bi
nalar, sanayi alanlarında işletme ve üretim fa
aliyetlerinin yürütüldüğü binalar, atölyeler, ta
rımsal binalar, yılın dört ayından daha az kulla
nılan binalar ve toplam kullanım alanı elli met
rekarenin altında olan binalar bu Kanun kapsa
mı dışındadır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanma

sında; 
a)Atık: Kullanılmış lastikler, boya çamur

ları, solventler, plastikler, atık yağlar ve Çevre 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAK
LAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 
TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ener

jinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükü
nün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 
verimliliğin artırılmasıdır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun; enerjinin üre

tim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, 
endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik 
enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım 
şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin ar
tırılmasına ve desteklenmesine, toplum gene
linde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenile
nebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına 
yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar. 

(2) Enerji verimliliğinin artırılmasına yö
nelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya 
görünümleri kabul edilemez derecede değişe
cek olan, sanayi alanlarında işletme ve üretim 
faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kulla
nılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az 
olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, top
lam kullanım alanı elli metrekarenin altında 
olan binalar, koruma altındaki bina veya anıt
lar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun 
kapsamı dışındadır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanma

sında; 
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanlığını, 
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ve Orman Bakanlığı tarafından yakıt olarak 
kullanılması uygun görülen diğer atıkları, 

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığını, 

c) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa 
hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi 
tasarruf eden, 

ç) Endüstriyel işletme: Elektrik üretim fa
aliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışın
daki yıllık toplam enerji tüketimleri bin ton eş
değer petrol ve üzerinde olan, ticaret ve sanayi 
odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı 
olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üreti
mi yapan işletmeleri, 

d) Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak bi
nanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri ve ısıt
ma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile il
gili bilgileri içeren belgeyi, 

e) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam 
standardında ve hizmet kalitesinde, endüstriyel 
işletmelerde ise üretim kalitesinde ve miktarın
da düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azal
tılmasını, 

f) Enerji verimliliği hizmetleri: Enerji ve
rimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt 
ve uygulama hizmetlerini, 

g) Enerji yoğunluğu: Bir birim hasıla üre
tebilmek için tüketilen enerji miktarını, 

ğ) Enerji yöneticisi ve sertifikası: Bu Ka
nun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde 
ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetle
ri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yönetici
si sertifikasına sahip kişi ile Genel Müdürlük, 
yetkilendirilmiş kurumlar veya enerji verimlili
ği danışmanlık şirketleri tarafından enerji yöne
ticileri için düzenlenen belgeyi, 

h) Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarının 
ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak 
üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, 
planlama ve uygulama faaliyetlerini, 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
b) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt 

İdaresi Genel Müdürlüğünü, 
c) Kurul: Enerji Verimliliği Koordinasyon 

Kurulunu, 
ç) Kamu kesimi: Kamu kurum ve kuruluş

ları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları, üniversiteler ve mahallî idareleri, 

d) Meslek odaları: Elektrik ve makina mü
hendisleri odalarını, 

e) Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilen
dirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme 
anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hiz
metlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen 
enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, 

f) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen 
yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, eğitim, 
yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürüt
mek üzere Genel Müdürlük tarafından, Kurul 
onayı ile yetkilendirilen meslek odaları ve üni
versiteleri, 

g) TEP: Ton Eşdeğer Petrolü, 
ğ) Atık: Kullanılmış lastikler, boya çamur

ları, solventler, plastikler, Çevre ve Orman Ba
kanlığı tarafından yakıt olarak kullanılması uy
gun görülen atık yağlar ve diğer atıkları, 

h) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa inti
fa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gi
bi tasarruf eden, 

ı) Endüstriyel işletme: Elektrik üretim fa
aliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışın
daki yıllık toplam enerji tüketimleri bin TEP ve 
üzeri olan, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası 
veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet göste
ren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri, 

i) Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak bi
nanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflan
dırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya 
soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri 
içeren belgeyi, 

j) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam stan
dardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletme-
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ı) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapı
lan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve 
raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları, 

i) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğünü, 

j) Geri ödeme süresi: Endüstriyel işletme
lerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin 
artırılması amacıyla hazırladıkları veya şirket
lere hazırlattıkları projelerde ihtiyaç duyulan 
yatırım harcamalarının projede öngörülen ta
sarruflarla geri kazanılmasını sağlayan süreyi, 

k) Kamu kesimi: Kamu kurum ve kuruluş
ları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları, üniversiteler ve mahallî idareleri, 

1) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya 
mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı ola
rak üretimini, 

m) Kurul: Enerji Verimliliği Koordinas
yon Kurulunu, 

n) Meslek odaları: Elektrik ve makina mü
hendisleri odalarını, 

o) Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilen
dirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme 
anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hiz
metlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen 
enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, 

ö) TEP: Ton Eşdeğer Petrolü, 
p) Uygulama anlaşması: Şirketlerin, etüt 

çalışması ile belirledikleri önlemlerin uygulan
masını gerçekleştirmek için müşterileri ile yap
tıkları anlaşmayı, 

r) Yakma tesisleri: Yakıtın yandığı yer ile 
bu yere bağlı parçalar ve atık gaz tertibatlarının 
dâhil olduğu ısı elde edilen tesisleri, 

s) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendir
me anlaşması çerçevesinde Genel Müdürlük ta
rafından Kurul onayı ile üniversitelere ve mes
lek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme 
faaliyetlerini yürütmek üzere ve Genel Müdür
lük, meslek odaları veya üniversiteler tarafın-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
lerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne 
yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasını, 

k) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapı
lan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve 
raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları, 

1) Enerji verimliliği hizmetleri: Enerji ve
rimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt 
ve uygulama hizmetlerini, 

m) Enerji yoğunluğu: Bir birim hasıla üre
tebilmek için tüketilen enerji miktarını, 

n) Enerji yöneticisi ve sertifikası: Bu Ka
nun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde 
ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetle
ri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yönetici
si sertifikasına sahip kişi ile Genel Müdürlük, 
yetkilendirilmiş kurumlar veya enerji verimlili
ği danışmanlık şirketleri tarafından enerji yöne
ticileri için düzenlenen belgeyi, 

o) Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarının 
ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak 
üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, 
planlama ve uygulama faaliyetlerini, 

ö) Geri ödeme süresi: Endüstriyel işletme
lerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin 
artınlması amacıyla hazırladıkları veya şirket
lere hazırlattıkları projelerde ihtiyaç duyulan 
yatırım harcamalarının projede öngörülen ta
sarruflarla geri kazanılmasını sağlayan süreyi, 

p) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya 
mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı ola
rak üretimini, 

r) Uygulama anlaşması: Etüt çalışmaları 
ile belirlenen önlemlerin uygulanmasını ger
çekleştirmek amacıyla şirketlerin yaptıkları an
laşmayı, 

s) Yakma tesisleri: Yakıtın yandığı yer ile 
bu yere bağlı parçalar ve atık gaz tertibatlarının 
dâhil olduğu ısı elde edilen tesisleri, 

ş) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendir
me anlaşmaları çerçevesinde, üniversitelere ve 
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dan eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama fa
aliyetlerini yürütmek üzere şirketlere verilen 
belgeyi, 

ş) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen 
yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, eğitim, 
yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürüt
mek üzere Genel Müdürlük tarafından, Kurul 
onayı ile yetkilendirilen meslek odaları ve üni
versiteleri, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kurul ve Yetkilendirmeler 

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
MADDE 4- (1) Enerji verimliliği çalışma

larının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nez-
dinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının iz
lenmesi ve koordinasyonu amacıyla Enerji Ve
rimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Ku
rulca alınan kararların uygulanmasının takibi 
ve sekreterlik hizmetleri Genel Müdürlük tara
fından yürütülür. 

(2) Kurul; Bakanlığın Genel Müdürlüğün 
ilgilendirildiği müsteşar yardımcısı başkanlı
ğında, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlı
ğı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakan
lık, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk 
Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları Birliği ve Türkiye Belediyeler Bir
liğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşur. 

(3) Kurulun görev, yetki ve sorumlulukla
rı şunlardır: 

a) Ulusal düzeyde enerji verimliliği strate
jisi, plan ve programlarını hazırlamak, etkinli
ğini değerlendirmek, gerektiğinde revize edil-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izle
me faaliyetlerini yürütmek üzere Kurul onayı 
ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlere ise 
eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama faaliyet
lerini yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek 
odaları veya üniversiteler tarafından verilen 
belgeyi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurul ve Yetkilendirmeler 

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
MADDE 4- (1) Enerji verimliliği çalışma

larının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nez-
dinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının iz
lenmesi ve koordinasyonu amacıyla Enerji Ve
rimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Ku
rulca alınan kararların uygulanmasının takibi 
ve sekreterlik hizmetleri Genel Müdürlük tara
fından yürütülür. 

(2) Kurul; Bakanlığın Genel Müdürlüğün 
ilgilendirildiği müsteşar yardımcısı başkanlı
ğında, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı, Bakanlık, Çevre ve Orman Ba
kanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzen
leme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku
rumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tür
kiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve 
Türkiye Belediyeler Birliğinin birer üst düzey 
temsilcisinden oluşur. 

(3) Kurulun görev, yetki ve sorumlulukla
rı şunlardır: 

a) Ulusal düzeyde enerji verimliliği strate
jileri, planlan ve programları hazırlamak, bun
ların etkinliğini değerlendirmek, gerektiğinde 
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meşini, yeni önlemlerin alınmasını ve uygulan
masını koordine etmek. 

b) Genel Müdürlük tarafından yürütülen 
enerji verimliliği çalışmalarını yönlendirmek 
ve enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştı
rılmasında, Genel Müdürlük tarafından meslek 
odalarına ve üniversitelere verilen yetki belge
lerini onaylamak. 

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki uygulamalardan yararlan
mak isteyen endüstriyel işletmelerin yaptıkları 
veya şirketlere hazırlattıkları uygulama projele
ri ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ben
di kapsamındaki gönüllü anlaşmaları onayla
mak ve uygulamanın sonuçlarını izlemek. 

ç) Kurula verilen görevler kapsamında ve 
gerekli gördüğü hallerde, giderleri Genel Mü
dürlük bütçesinden karşılanmak üzere, ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, 
özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ka
tılımı ile geçici ihtisas komisyonları oluşturmak. 

d) Yetkilendirilmiş kurumların, şirketlerin, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
nın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 
her yıl Kasım ayında Genel Müdürlük tarafın
dan düzenlenecek danışma kurulu toplantıları
nın gündemini ve toplantıya katılacak kuruluş
ları belirlemek ve toplantı sonuç değerlendir
melerini ve önlem önerilerini onaylamak. 

e) Her yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve 
enerji yöneticisi sertifika bedellerini belirlemek 
ve yayımlamak. 

(4) Kurul her yıl Mart, Haziran, Eylül ve 
Aralık aylarında olmak üzere, dört kez olağan 
olarak toplanır. Ayrıca, Kurul Başkanının ge
rekli görmesi halinde, yapılan çağrı üzerine ola
ğanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter sayısı 
için üçte iki çoğunluk aranır ve kararlar toplan
tıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylann 
eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
revize edilmelerini, yeni önlemlerin alınmasını 
ve uygulanmasını koordine etmek. 

b) Genel Müdürlük tarafından yürütülen 
enerji verimliliği çalışmalarını yönlendirmek 
ve enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştı
rılmasında, Genel Müdürlük tarafından meslek 
odalarına ve üniversitelere verilen yetki belge
lerini onaylamak. 

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamındaki uygulamalardan yararlan
mak isteyen endüstriyel işletmelerin yaptıkları 
veya şirketlere hazırlattıkları uygulama projele
rini, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ben
di kapsamındaki gönüllü anlaşmaları onayla
mak ve uygulamanın sonuçlarını izlemek. 

ç) Kurula verilen görevler kapsamında ve 
gerekli gördüğü hallerde, giderleri Genel Mü
dürlük bütçesinden karşılanmak üzere, ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, 
özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ka
tılımı ile geçici ihtisas komisyonları oluşturmak. 

d) Yetkilendirilmiş kurumların, şirketlerin, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
nın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 
her yıl Kasım ayında Genel Müdürlük tarafın
dan düzenlenecek danışma kurulu toplantıları
nın gündemini ve toplantıya katılacak kuruluş
ları belirlemek, toplantı sonuç değerlendirme
lerini ve önlem önerilerini onaylamak. 

e) Her yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve 
enerji yöneticisi sertifikası bedellerini belirle
mek ve yayımlamak. 

(4) Kurul her yıl Mart, Haziran, Eylül ve 
Aralık aylarında olmak üzere, dört kez olağan 
olarak toplanır. Ayrıca, Kurul Başkanının ge
rekli görmesi halinde, yapılan çağrı üzerine 
olağanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter sa
yısı için üçte iki çoğunluk aranır ve kararlar top
lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların 
eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 
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(5) Genel Müdürlük bütçesinden karşılan
mak üzere, her toplantı günü için, Kurul Başka
nı ve üyelerine, yılda dörtten fazla olmamak 
üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara 
(2.000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi 
bulunmayanlara ise (3.000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

Yetkilendirmeler 
MADDE 5- (1) Enerji verimliliği hizmet

lerinin yürütülmesine yönelik yetkilendirmeler 
ve bu kapsamdaki faaliyetler aşağıdaki esaslar 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

a) Yetkilendirmeler ve yetki belgesine iliş
kin işlemler şunlardır: 

1) Genel Müdürlük tarafından meslek oda
larına ve üniversitelere, uygulamalı eğitim yapa
bilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için 
Kurul onayı ile yetki belgesi verilir ve bu belge
ler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde tanımla
nan usul ve esaslara aykırı bir durum olmadıkça 
her beş yılda bir yenilenir.Yetki belgesi yenilen
meyen kurumların şirketlere verdikleri yetki bel
geleri ile ilgili işlemler, süreleri doluncaya kadar 
Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

2) Şirketlere, Genel Müdürlük ve/veya 
yetkilendirilmiş kurumlar tarafından eğitim, 
etüt, danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini 
yürütmek üzere yetki belgesi verilir. Bu belge
ler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde tanımla
nan usul ve esaslara aykırı bir durum olmadık
ça her üç yılda bir yenilenir. Yetkilendirilen şir
ketler, yetki belgesi bedelini ve enerji yönetici
si sertifika bedellerine ilişkin gelirlerin yüzde 
onundan fazla olmamak üzere Kurul tarafından 
belirlenen bölümünü, yetkilendirme anlaşması 
yaptıkları kurum veya kuruluşa öder. 

b) Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler, 
Genel Müdürlük tarafından kamuoyuna duyu
rulur. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
(5) Genel Müdürlük bütçesinden karşılan

mak üzere, her toplantı günü için, Kurul Başka
nı ve üyelerine, yılda dörtten fazla olmamak 
üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara 
(2.000), uhdesinde herhangi bir kamu görevi 
bulunmayanlara ise (3.000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

Yetkilendirmeler 
MADDE 5- (1) Enerji verimliliği hizmet

lerinin yürütülmesine yönelik yetkilendirmeler 
ve bu kapsamdaki faaliyetler aşağıdaki esaslar 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

a) Yetkilendirmeler ve yetki belgesine iliş
kin işlemler şunlardır: 

1) Üniversitelere ve meslek odalarına uy
gulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yet
kilendirebilmeleri için Kurul onayı ile Genel 
Müdürlük tarafından yetki belgesi verilir. Bu 
belgeler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde be
lirlenen usul ve esaslara aykırı bir durum olma
dıkça her beş yılda bir yenilenir. Yetki belgesi ye
nilenmeyen kurumların şirketlere verdikleri yet
ki belgeleri ile ilgili işlemler, süreleri doluncaya 
kadar Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

2) Şirketlere eğitim, etüt, danışmanlık ve 
uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel 
Müdürlük ve/veya yetkilendirilmiş kurumlar 
tarafından yetki belgesi verilir. Bu belgeler bu 
Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul 
ve esaslara aykırı bir durum olmadıkça her üç 
yılda bir yenilenir. Şirketler, yetki belgesi bede
linin tamamını ve enerji yöneticisi sertifikası 
bedelinin yüzde onundan fazla olmamak kay
dıyla Kurul tarafından belirlenen bölümünü 
yetkilendirme anlaşması yaptıkları kurum veya 
kuruluşa öder. 

b) Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler, 
Genel Müdürlük tarafından kamuoyuna duyu
rulur. 
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c) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş ku
rumlar ve şirketler ile bunlar adına hareket 
eden görevlileri, enerji verimliliği ile ilgili ça
lışmaları sırasında elde ettikleri ve müşterileri
nin ticarî ilişkilerine zarar verecek ticari sırları 
gizli tutmakla yükümlüdür. Bu sırları gizli tut
makla yükümlü olanlar, görevlerinden ayrılmış 
olsalar dahi bu sırları kendi menfaatlerine ve 
başkalarının lehine kullanamaz. 

ç) Genel Müdürlük ve yetkilendirilmiş ku
rumlar tarafından yürütülecek faaliyetler şun
lardır: 

1) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş 
kurumlar, şirketlere yetki belgesi verir, enerji 
yöneticisi eğitimi ve sertifikalandırma faaliyet
lerini yürütür. 

2) Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi 
verdikleri şirketlerin faaliyetlerini izler, bu Ka
nun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik 
olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konula
cak yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil 
eden hususları otuz gün içerisinde Genel Mü
dürlüğe bildirir. 

3) Genel Müdürlük, televizyon ve radyo 
kanallarında yayınlanmak üzere bilinçlendirme 
ve bilgilendirme amaçlı eğitim programları, ya
rışma, kısa süreli film ve/veya çizgi filmler ha
zırlar veya hazırlattırır. 

4) Yetkilendirilmiş kurumlar Genel Mü
dürlüğe her yıl faaliyet raporu sunar. 

d) Şirketlerin görevleri şunlardır: 
1) Eğitim ve sertifikalandırma, endüstriyel 

işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri 
arasında yapılan hizmet anlaşmaları çerçevesin
de, etüt ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek. 

2) Enerji verimliliği etüt çalışması ile be
lirledikleri önlemlerin uygulanmasına yönelik 
projeyi hazırlamak. 

3) Uygulama anlaşması kapsamındaki ta
dilatı proje doğrultusunda gerçekleştirmek ve 
enerji tasarruf miktarını garanti etmek. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
c) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş ku

rumlar ve şirketler ile bunlar adına hareket 
eden görevlileri, enerji verimliliği ile ilgili ça
lışmaları sırasında elde ettikleri ve müşterileri
nin ticarî ilişkilerine zarar verecek ticarî sırları 
gizli tutmakla yükümlüdür. Bu sırları gizli tut
makla yükümlü olanlar, görevlerinden ayrılmış 
olsalar dahi bu sırları kendi menfaatlerine ve 
başkalarının lehine kullanamaz. 

ç) Genel Müdürlük ve yetkilendirilmiş ku
rumlar tarafından yürütülecek faaliyetler şun
lardır: 

1) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş 
kurumlar, şirketlere yetki belgesi verir, enerji 
yöneticisi eğitimi ve sertifikalandırma faaliyet
lerini yürütür. 

2) Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi 
verdikleri şirketlerin faaliyetlerini izler, bu Ka
nun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik 
olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konula
cak yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil 
eden hususları otuz gün içerisinde Genel Mü
dürlüğe bildirir. 

3) Genel Müdürlük, televizyon ve radyo 
kanallarında yayınlanmak üzere bilinçlendirme 
ve bilgilendirme amaçlı eğitim programlan, ya
rışmalar, kısa süreli film ve/veya çizgi filmler 
hazırlar veya hazırlattırır. 

4) Yetkilendirilmiş kurumlar Genel Mü
dürlüğe her yıl faaliyet raporu sunar. 

d) Şirketlerin görevleri şunlardır: 
1) Eğitim, sertifikalandırma, endüstriyel iş

letmeler, bina sahipleri veya yönetimleri ile ara
larında yapılan hizmet anlaşmaları çerçevesinde, 
etüt ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek. 

2) Enerji verimliliği etüt çalışması ile be
lirledikleri önlemlerin uygulanmasına yönelik 
projeyi hazırlamak. 

3) Uygulama anlaşması kapsamındaki ta
dilatları proje doğrultusunda gerçekleştirmek 
ve enerji tasarruf miktarını garanti etmek. 
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4) Yetki aldıkları kuruma her yıl faaliyet 
raporu sunmak. 

e) Uygulama anlaşması kapsamında, ener
ji tasarruf miktarı ile ilgili olarak garanti altına 
aldığı taahhüdünü, uygulama öncesi ve sonrası 
yapacağı ölçümlerle, endüstriyel işletmenin ve 
yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurun
da kamtlayamayan şirket, yetkilendirildiği ku
rum tarafından internet üzerinden yayınlanır. 
En fazla üç uygulama anlaşmasında taahhüdü
nü yerine getiremeyen şirketin yetki belgesi, 
bir yıl sonra yenilenebilmek üzere iptal edilir. 

f) Şirketlerin, uygulama anlaşmaları kap
samında, ölçümlerle kanıtladıkları tasarruf 
miktarları yetkilendirildikleri kurumlar tarafın
dan internet üzerinden yayınlanır. 

(2) Yetki belgesinin verilmesinde, yetki
lendirilecek kurumlarda ve şirketlerde aranacak 
nitelikler, yetki belgesi ve enerji yöneticisi ser
tifikasına ilişkin hususlar ile bu madde kapsa
mındaki yetkilendirmelere, faaliyetlere ve görev
lere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar 

Eğitim ve bilinçlendirme 
MADDE 6- (1) Enerji verimliliği hizmet

lerindeki etkinliği ve enerji bilincini artırmak 
üzere aşağıdaki esaslar çerçevesinde eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. 

a) Bakanlık tarafından yürürlüğe konula
cak yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar 
çerçevesinde; 

1) Genel Müdürlük ve/veya yetkilendiril
miş kurumlar tarafından şirketler için, 

2) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş ku
rumlar ve şirketler tarafından enerji yöneticile
ri için, 

teorik ve uygulamalı eğitim programları 
düzenlenir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
4) Yetki aldıkları kuruma her yıl faaliyet 

raporu sunmak. 
e) Enerji tasarruf miktarı ile ilgili olarak 

yapılan uygulama anlaşması kapsamında ga
ranti ettiği taahhüdünü, uygulama öncesi ve 
sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel işletme
nin ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri hu
zurunda kamtlayamayan şirket, yetkilendirildiği 
kurum tarafından internet üzerinden ilan edilir. 
En fazla üç uygulama anlaşmasındaki taahhüdü
nü yerine getiremeyen şirketin yetki belgesi, bir 
yıl sonra yenilenebilmek üzere iptal edilir. 

f) Şirketlerin uygulama anlaşmaları kapsa
mında ölçümlerle kanıtladıkları tasarruf mik
tarları, yetkilendirildikleri kurumlar tarafından 
internet üzerinden ilan edilir. 

(2) Yetki belgesinin verilmesine, yetkilen
dirilecek kurumlarda ve şirketlerde aranacak ni
teliklere, yetki belgesi ve enerji yöneticisi serti
fikasına ilişkin hususlar ile bu madde kapsamın
daki yetkilendirmelere, faaliyetlere ve görevlere 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yü
rürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar 

Eğitim ve bilinçlendirme 
MADDE 6- (1) Enerji verimliliği hizmet

lerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak 
amacıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde eğitim 
ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. 

a) Bakanlık tarafından yürürlüğe konula
cak yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar 
çerçevesinde; 

1) Şirketler için Genel Müdürlük ve/veya 
yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, enerji yö
neticileri için Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş 
kurumlar ve şirketler tarafından teorik ve uygu
lamalı eğitim programları düzenlenir. 

2) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş 
kurumlar, yetkilendirme anlaşması yaptıkları 
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3) Genel müdürlük veya yetkilendirilmiş 
kurumlar, yetkilendirme anlaşması yaptıkları 
şirketlerin eğitim programlarına laboratuvar 
kullanım desteği sağlar. 

b) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili te
mel kavramlar, Türkiye'nin genel enerji duru
mu, enerji kaynaklan, enerji üretim teknikleri, 
günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı ve 
iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında 
enerji verimliliğinin önemi konularında teorik 
ve pratik bilgiler verilmek üzere, Milli Savun
ma Bakanlığı tarafından, askeri liseler ile er-er-
baş eğitim merkezlerinde ders ve eğitim prog
ramları yürütülür; Milli Eğitim Bakanlığı tara
fından örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 
ders programlarında; kamu kurum ve kuruluşla
rının hizmet içi eğitimlerinde bu kurum ve ku
ruluşlar tarafından gerekli düzenlemeler yapılır. 

c) Enerjinin verimli kullanımının yaygın
laştırılmasına yönelik kamuoyunun bilinçlendi
rilmesi kapsamında yapılacak faaliyetler şun
lardır: 

1) 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hak
kında Kanunun 31 inci maddesi gereğince, ulu
sal ve/veya bölgesel yayın yapan televizyon ve 
radyo kanalları bilinçlendirme ve bilgilendirme 
amaçlı eğitim programları kapsamında; enerji
nin verimli kullanılmasına yönelik olarak, Ge
nel Müdürlük tarafından hazırlanan veya hazır
lattırılan, yarışma, kısa süreli film ve/veya çiz
gi filmleri toplam yayın süresi ayda asgari otuz 
dakikadan az olmamak üzere, 07:00 ila 23:00 
saatleri arasında yayınlar. 

2) Lisansları kapsamında elektrik veya do
ğal gaz satışı yapan tüzel kişiler bir önceki malî 
yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık 
gelen tüketim bedelini içeren aylık bazdaki bil
gileri internet ortamında müşterilerinin bilgisi
ne sunar. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
şirketlerin eğitim programlarına laboratuvar 
kullanım desteği sağlar. 

b) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili te
mel kavramlar, Türkiye'nin genel enerji duru
mu, enerji kaynaklan, enerji üretim teknikleri, 
günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı ile 
iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında 
enerji verimliliğinin önemi konularında teorik 
ve pratik bilgiler verilmek üzere, Milli Savun
ma Bakanlığı tarafından, askeri liseler ile er-er-
baş eğitim merkezlerinde ders ve eğitim prog
ramları yürütülür; örgün ve yaygın eğitim ku-
rumlannın ders programlarında Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşla-
nnın hizmet içi eğitimlerinde ilgili kurum ve ku
ruluşlar tarafından gerekli düzenlemeler yapılır. 

c) Enerjinin verimli kullanımının yaygın
laştırılması amacıyla kamuoyunun bilinçlendi
rilmesine yönelik yapılacak faaliyetler şunlardır: 

1) Ulusal ve/veya bölgesel yayın yapan te
levizyon ve radyo kanalları, Genel Müdürlük 
tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ener
jinin verimli kullanılması ile ilgili eğitim prog
ramlarını, yarışmaları, kısa süreli film ve/veya 
çizgi filmleri, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı eğitim 
programları kapsamında, toplam yayın süresi 
ayda asgarî otuz dakikadan az olmamak üzere 
07:00 ila 23:00 saatleri arasında yayınlar. 

2) Lisansları kapsamında elektrik ve/veya 
doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler bir önceki 
malî yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara kar
şılık gelen tüketim bedelini içeren aylık bazda
ki bilgileri internet ortamında müşterilerinin 
bilgisine sunar. 

3) Üreticiler ve ithalatçılar, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen 
Türkçe kullanım ve tanıtma kılavuzu ile satıl
mak zorunda olan enerji tüketen mallann kulla-
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3) Üreticiler ve ithalatçılar Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen 
Türkçe kullanım ve tanıtma kılavuzu ile satıl
mak zorunda olan enerji tüketen malların kulla
nım kılavuzlarında, söz konusu ürünün enerji 
tüketimi açısından verimli kullanımı ile ilgili 
bilgilere ayrı bir bölümde yer verir. Bu hükmün 
uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara
fından denetlenir. 

4) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilim
sel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türki
ye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Genel 
Müdürlük tarafından her yıl Ocak ayının ikinci 
haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikle
ri düzenlenir. Bu kapsamdaki etkinliklerin nite
likleri Kurul tarafından belirlenir. 

Uygulamalar 
MADDE 7- (1) Enerji verimliliğinin artı

rılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar ger
çekleştirilir. 

a) Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütü
lecek faaliyetler şunlardır: 

1) Endüstriyel işletmeler çalışanları ara
sından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize 
sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP'ten da
ha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işlet
melere hizmet vermek üzere enerji yönetim bi
rimi kurulur. 

2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin met
rekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP 
ve üzerinde olan; ticari binaların, hizmet bina
larının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, 
yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahip
leri enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji 
yöneticilerinden hizmet alır. 

3) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık 
toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri 
olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi
nin sorumluluğunda enerji yönetim birimi ku
rulur. Organizasyonlarında kalite yönetim biri-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
nım kılavuzlarında, malın enerji tüketimi açı
sından verimli kullanımı ile ilgili bilgilere ayrı 
bir bölümde yer verir. Bu hükmün uygulanma
sı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denet
lenir. 

4) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilim
sel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, meslek 
odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
işbirliği ile Genel Müdürlük tarafından her yıl 
Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimlili
ği Haftası etkinlikleri düzenlenir. Bu kapsam
daki etkinliklerin nitelikleri Kurul tarafından 
belirlenir. 

Uygulamalar 
MADDE 7- (1) Enerji verimliliğinin artı

rılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar ger
çekleştirilir. 

a) Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütü
lecek faaliyetler şunlardır: 

1) Endüstriyel işletmeler, çalışanları ara
sından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize 
sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP'ten da
ha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işlet
melere hizmet vermek üzere enerji yönetim bi
rimi kurulur. 

2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin met
rekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP 
ve üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının 
ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, yöne
timlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, 
enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöne
ticilerinden hizmet alır. 

3) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık 
toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri 
olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisi
nin sorumluluğunda enerji yönetim birimi ku
rulur. Organizasyonlarında kalite yönetim biri
mi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimleri-

(S. Sayısı: 1326) 
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mi bulunan endüstriyel işletmeler bu birimleri
ni enerji yönetiminde de görevlendirebilir. 

4) Enerji yöneticilerinin veya enerji yöne
tim birimlerinin görev ve sorumluluklarına iliş
kin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlü
ğe konulacak yönetmelikle, Milli Eğitim Ba
kanlığına bağlı okullarda enerji yöneticisi gö
revlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakan
lık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

b) İzleme, analiz ve projeksiyon çalışma
larına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler yürü
tülür: 

l)Ülke genelinde, endüstriyel işletmeler
de ve binalardaki enerji verimliliğinin gelişimi
ni bölge ve sektör bazında ortaya koyan envan
ter ve geleceğe yönelik projeksiyonlar, yetki
lendirilmiş kurumların işbirliği ile Genel Mü
dürlük tarafından, kamu kesimi ile ilgili olarak 
kendi tespit ve değerlendirmelerini içeren yıllık 
raporlar ise Genel Müdürlük tarafından hazırla
nır ve yayımlanır. 

2) Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneti
cisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri 
ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu ke
siminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yüküm
lü olan kurum ve kuruluşlar ise enerji tüketim 
bilgilerini ve kendi tespitlerini içeren ve forma-
tı Genel Müdürlük tarafından belirlenen rapor
ları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Mü
dürlüğe verir. Endüstriyel işletmeler, Genel 
Müdürlüğün yerinde yapacağı incelemelere 
imkan tanır. 

c) Sıvı veya gaz yakıtlı merkezî ısıtma sis
temine sahip binaların tesisat projelerinde, 
merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol ci
hazlarına ve ısınma maliyetlerinin ısı kullanım 
miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan 
sistemlere yer verilir. Buna aykırı olarak hazır
lanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ni enerji yönetim birimi olarak da görevlendire
bilir. 

4) Enerji yöneticileri ile enerji yönetim bi
rimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 
usul ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullarda ise enerji yönetici
si görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, 
Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konula
cak bir yönetmelikle düzenlenir. 

b) İzleme, analiz ve projeksiyon çalışma
larına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler yürü
tülür: 

1) Ülke genelinde, endüstriyel işletmeler
de ve binalardaki enerji verimliliğinin gelişimi
ni bölge ve sektör bazında ortaya koyan envan
ter ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yetkilen
dirilmiş kurumların işbirliği ile Genel Müdür
lük tarafından, kamu kesimi ile ilgili olarak 
kendi tespit ve değerlendirmelerini içeren yıllık 
raporlar ise Genel Müdürlük tarafından hazırla
nır ve yayımlanır. 

2) Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneti
cisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri 
ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu ke
siminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yüküm
lü olan kurum ve kuruluşlar ise formatı Genel 
Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim 
bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları 
her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe 
verir. Endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlüğün 
yerinde yapacağı incelemelere imkan tanır. 

c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalar
da, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol 
cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım 
miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan 
sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırla
nan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1326) 
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ç) Toplam inşaat alanı yönetmelikte belir
lenen mesken amaçlı kullanılan binalarda, tica
ri binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak 
üzere, binalarda mimari tasarım, ısıtma, soğut
ma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve ay
dınlatma konularındaki normları, standartları, 
asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve 
kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda ener
ji performansı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
Türk Standartları Enstitüsü ve Genel Müdürlük 
ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İs
kan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik hü
kümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili 
idare tarafından yapı kullanma izni verilmez. 

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafın
dan yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre, ha
zırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kim
lik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde 
binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıt
ma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve bi
nanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili 
bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bu
lundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin 
yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil ol
mak üzere uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Bakanlık ile 
müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelik
le belirlenir. Mücavir alan dışında kalan ve top
lam inşaat alanı beşbin metrekareden az olan 
binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi 
zorunlu değildir. 

e) Elektrik enerjisi üretim tesislerinde, ile
tim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliği
nin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, termik 
santrallerin atık ısılarından yararlanılmasına, açık 
alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi 
alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine yö
nelik usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlü
ğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ç) Toplam inşaat alanı yönetmelikte belir

lenen mesken amaçlı kullanılan binalarda, tica
ri binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak 
üzere mimari tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalı
tımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma 
konularındaki normları, standartları, asgarî per
formans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol 
prosedürlerini kapsayan binalarda enerji per
formansına ilişkin usul ve esaslar, Türk Stan
dartları Enstitüsü ve Genel Müdürlük ile müş
tereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Ba
kanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yö
netmelikle düzenlenir. Yönetmelik hükümleri
ne aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare 
tarafından yapı kullanma izni verilmez. 

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafın
dan yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre ha
zırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kim
lik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde 
binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıt
ma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve bi
nanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili 
bilgiler asgari olarak bulundurulur. Belgede bu
lundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin 
yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil ol
mak üzere uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 
Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındır
lık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan dışında 
kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden 
az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzen
lenmesi zorunlu değildir. 

e) Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile ile
tim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliği
nin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, ter
mik santrallerin atık ısılarından yararlanılması
na, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve 
hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özen
dirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ta
rafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle be
lirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1326) 



- 4 0 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

f) Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılma
sına yönelik olarak yurt içinde üretilen araçla
rın birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, 
araçlarda verimlilik standartlarının yükseltil
mesine; toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması
na, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin 
kurulmasına yönelik usul ve esaslar, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe ko
nulacak yönetmelikle düzenlenir. 

g) Endüstriyel işletmelerde ve binalarda 
yapılan etüt çalışmalarında, akredite olmuş ulu
sal veya uluslararası kuruluşlar tarafından ka-
librasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar 
kullanılması zorunludur. 

ğ) Yakma tesislerinde yer alan kazanların, 
brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerden Ge
nel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikte belirlenen asgarî ve
rimlilik değerlerini sağlamayanların satışına 
izin verilmez. 

h) Elektrik motorlarının, klimaların, elek
trikli ev aletlerinin ve ampullerin sınıflandırıl
masına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük ile müş
tereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik
le düzenlenir ve asgarî sınırları sağlamayanla
rın satışına izin verilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Destekler ve Diğer Uygulamalar 

Destekler 
MADDE 8- (1) Enerji verimliliği uygula

ma projelerinin desteklenmesine, enerji yoğun
luğunun azaltılmasına ve araştırma ve geliştir
me projelerine yönelik uygulamalar, aşağıdaki 
usul ve esaslara göre yürütülür. 

a) Enerji verimliliği uygulama projeleri 
aşağıdaki esaslara göre desteklenir: 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
f) Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılma

sı ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçların 
birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araç
larda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, 
toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, geliş
miş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulma
sına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak Ulaştır
ma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

g) Endüstriyel işletmelerde ve binalarda 
yapılan etüt çalışmaları sırasında, akredite ol
muş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafın
dan kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş ci
hazların kullanılması zorunludur. 

ğ) Yakma tesislerinde yer alan kazanlar
dan, brülörlerden, kat kaloriferi ve kombilerden 
Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlü
ğe konulacak yönetmelikte belirlenen asgarî 
verimlilik değerlerini sağlamayanların satışına 
izin verilmez. 

h) Elektrik motorlarının, klimaların, elek
trikli ev aletlerinin ve ampullerin sınıflandırıl
masına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük ile müş
tereken hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik
le düzenlenir ve asgarî sınırları sağlamayanla
rın satışına izin verilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Destekler ve Diğer Uygulamalar 

Destekler 
MADDE 8- (1) Enerji verimliliği uygula

ma projelerinin desteklenmesi, enerji yoğunlu
ğunun azaltılması, araştırma ve geliştirme pro
jeleri ile ilgili uygulamalar aşağıdaki usul ve 
esaslara göre yürütülür. 

a) Enerji verimliliği uygulama projeleri 
aşağıdaki esaslara göre desteklenir: 
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1) Endüstriyel işletmeler tarafından Genel 
Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun 
görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri 
ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde be
lirlenmiş bedelleri en fazla beşyüzbin Yeni 
Türk Lirası olan uygulama projeleri, bedelleri
nin en fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir. 

2) Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen 
tüzel kişiler, bu projelerini işletmelerinde iki yıl 
içinde uygular. Bu süreyi aşan veya projesin
den farklı yapılan uygulamalar desteklenmez. 
Uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve görüntüle
ri ihtiva eden uygulama raporları Genel Müdür
lüğe gönderilir. Uygulama sonuçları Genel Mü
dürlük tarafından yerinde kontrol edilir. 

3) Enerji verimliliğini artırıcı uygulama 
projelerinin desteklenmesi ile ilgili usul ve 
esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konula
cak yönetmelikle düzenlenir. 

b) Enerji yoğunluğunun azaltılmasına yö
nelik aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir: 

1) Üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu, 
herhangi bir endüstriyel işletmesi için ortalama 
olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taah
hüt etmek amacıyla, Genel Müdürlük ile gönül
lü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren 
gerçek ve tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işlet
mesinin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji gi
derinin yüzde yirmisi, yüzbin Yeni Türk Lirası
nı geçmemek üzere, ödenek imkanları gözönü-
ne alınarak karşılanır. 

2) Bu fıkranın (b) bendinin (1) numaralı 
alt bendi kapsamında taahhütlerini yerine getir
dikleri endüstriyel işletmelerde daha sonraki 
yıllarda enerji yoğunluklarım artıran gerçek ve 
tüzel kişiler, Genel Müdürlük ile ikinci defa an
laşma yapamaz. 

3) Gönüllü anlaşma yapan gerçek ve tüzel 
kişilerin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş ve 
biyokütle kaynakları, atıkları modern yakma 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
1) Endüstriyel işletmeler tarafından Genel 

Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun 
görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri 
ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde be
lirlenmiş bedelleri en fazla beşyüzbin Türk Li
rası olan uygulama projeleri bedellerinin en 
fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir. 

2) Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen 
tüzel kişiler, bu projelerini işletmelerinde iki yıl 
içinde uygular. Bu süreyi aşan veya projesin
den farklı yapılan uygulamalar desteklen-
mez.Uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve gö
rüntüleri ihtiva eden uygulama raporları Genel 
Müdürlüğe gönderilir. Uygulama sonuçlan Ge
nel Müdürlük tarafından yerinde kontrol edilir. 

3) Enerji verimliliğini artırıcı uygulama 
projelerinin desteklenmesi ile ilgili usul ve 
esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konula
cak yönetmelikle düzenlenir. 

b) Enerji yoğunluğunun azaltılmasına yö
nelik aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir: 

1) Herhangi bir endüstriyel işletmesi için 
üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama 
olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taah
hüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaş
ma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek 
veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesi
nin, ödenek imkanları gözönüne alınmak ve 
yüzbin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, an
laşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüz
de yirmisi karşılanır. 

2) Bu bendin (1) numaralı alt bendi kapsa
mında taahhütlerin yerine getirildiği endüstri
yel işletmelerde, daha sonraki yıllarda enerji yo
ğunluklarım artıran gerçek veya tüzel kişiler Ge
nel Müdürlük ile ikinci defa anlaşma yapamaz. 

3) Gönüllü anlaşma yapan gerçek veya tü
zel kişilerin endüstriyel işletme içinde tükettuk-
leri enerjiden; atıkları modern yakma teknikle
ri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesis-
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teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştü
ren tesisleri veya 9 uncu maddenin birinci fık
rasının (a) bendinde tanımlanan ve yurt içinde 
imal edilen kojenerasyon tesislerini kurarak 
ürettikleri ve endüstriyel işletme içinde tüket
tikleri enerji, enerji yoğunluğu hesabına dâhil 
edilmez. 

4) Bünyesinde birden fazla endüstriyel iş
letme bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gönüllü 
anlaşma yapmadıkları endüstriyel işletmelerin
deki enerji yoğunluğu değişimleri Genel Mü
dürlük tarafından ayrıca incelenir. 

5) Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel 
işletmelerde aranacak kriterler, enerji yoğunlu
ğu hesaplama yöntemi ve mücbir sebep halleri 
de dâhil olmak üzere gönüllü anlaşmalarda bu
lunması gereken esaslar Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

c) Enerji verimliliği uygulama projelerinin 
desteklenmesine ve enerji yoğunluğunun azal
tılması uygulamalarına yönelik olarak Genel 
Müdürlük bütçesine gerekli ödenek konulur. 
Destekler için ayrılan ve kullanılan ödenekler, 
desteklenen projeler, gönüllü anlaşmalar, ener
ji yoğunluklarını azaltan ve artıran endüstriyel 
işletmeler, eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri 
Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. 

ç) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır
ma Kurumu, enerji verimliliğinin artırılmasına, 
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ya
rarlanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme 
projelerini öncelikle destekler; bu projelerin 
yönlendirilmesinde ve değerlendirilmesinde 
Genel Müdürlüğün görüşünü alır. 

Diğer uygulamalar 
MADDE 9- (1) Enerji verimliliğinin artı

rılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar ger
çekleştirilir: 

a) Endüstriyel işletmelerin mevcut sistem
lerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yöne-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
lerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinde tanımlanan ve yurt içinde imal edilen 
kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgar, 
jeotermal, güneş ve biyokütle kaynaklarını kul
lanarak ürettikleri enerji, enerji yoğunluğu he
sabına dâhil edilmez. 

4) Bünyesinde birden fazla endüstriyel iş
letme bulunan gerçek veya tüzel kişilerin gö
nüllü anlaşma yapmadıkları endüstriyel işlet
melerindeki enerji yoğunluğu değişimleri, Ge
nel Müdürlük tarafından ayrıca incelenir. 

5) Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel 
işletmelerde aranacak nitelikler, enerji yoğun
luğu hesaplama yöntemleri ve mücbir sebep 
halleri de dâhil olmak üzere gönüllü anlaşma
larda bulunması gereken diğer esaslar Bakanlık 
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirlenir. 

c) Enerji verimliliği uygulama projelerinin 
desteklenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltıl
ması uygulamalarına yönelik olarak Genel Mü
dürlük bütçesine gerekli ödenek konulur. Des
tekler için ayrılan ve kullanılan ödenekler, des
teklenen projeler, gönüllü anlaşmalar, enerji 
yoğunluklarını azaltan ve artıran endüstriyel iş
letmeler, eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri 
Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. 

ç) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır
ma Kurumu, enerji verimliliğinin artırılması ile 
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından ya
rarlanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme 
projelerini öncelikle destekler; bu projelerin 
yönlendirilmesinde ve değerlendirilmesinde 
Genel Müdürlüğün görüşünü alır. 

Diğer uygulamalar 
MADDE 9- (1) Enerji verimliliğinin artı

rılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar ger
çekleştirilir: 

a) Endüstriyel işletmelerin mevcut sistem
lerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yöne-
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lik olarak hazırlanan, Kurul tarafından onayla
nan ve asgari yatırım büyüklükleri Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen miktarın üzerinde 
olan projeler ile kullandıkları yakıt türleri ve 
teknolojilerine bağlı olarak Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan 
yıllık ortalama verim değerlerinin üzerindeki 
kojenerasyon tesisleri, Hazine Müsteşarlığınca 
desteklenir. 

b) Küçük ve orta ölçekli işletmelere yöne
lik olarak, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kü
çük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkın
da Kanunda tanımlanan işletmelerin enerji ve
rimliliğine yönelik alacakları eğitim, etüt ve 
danışmanlık hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanlığı tarafından desteklenir. Bu uygulama ile 
ilgili usul ve esaslar, Bakanlık ile müştereken 
hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara
fından yürürlüğe konulacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

c) Vakıflar tarafından kurulan şirketlerden 
yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasına 
ilişkin herhangi bir bedel alınmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İdarî Yaptırımlar ve Çeşitli Hükümler 

İdarî yaptırımlar ve uygulama 
MADDE 10- (1) Bu Kanun kapsamında, 

idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tara
fından yapılan tespit ve/veya denetimler sonu
cu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar 
çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır. 

a) İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır: 
1) 5 inci madde kapsamında yetkilendir

melerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik 
hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, 
yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usul 
ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların 
yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük 
tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaş-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
lik olarak hazırlanan, Kurul tarafından onayla
nan ve asgarî yatırım büyüklükleri Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen miktarın üzerinde 
olan projeler ile kullandıkları yakıt türleri ve 
teknolojilerine bağlı olarak Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan 
yıllık ortalama verim değerlerini sağlayan koje
nerasyon yatırımları, Hazine Müsteşarlığınca 
yatırım teşviklerinden yararlandırılır. 

b) Küçük ve orta ölçekli işletmelere yöne
lik olarak, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kü
çük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkın
da Kanunda tanımlanan işletmelerin enerji ve
rimliliğine yönelik alacakları eğitim, etüt ve 
danışmanlık hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanlığı tarafından desteklenir. Bu uygulama ile 
ilgili usul ve esaslar, Bakanlık ile müştereken 
hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara
fından yürürlüğe konulacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

c) Vakıflar tarafından kurulan şirketlerden 
yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasına 
ilişkin herhangi bir bedel alınmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İdarî Yaptırımlar ve Çeşitli Hükümler 

İdarî yaptırımlar ve uygulama 
MADDE 10- (1) Bu Kanun kapsamında, 

idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tara
fından yapılan tespit ve/veya denetimler sonu
cu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar 
çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır. 

a) İdarî yaptırım gerektiren haller şunlardır: 
1) 5 inci madde kapsamında yetkilendir

melerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik 
hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, 
yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usul 
ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların 
yetki belgesi Kurul onayı ile Genel Müdürlük 
tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaş-
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ma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir. Yet
ki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumla
ra veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki 
belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yet
kilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile 
yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Mü
dürlük tarafından incelemeye alınır ve yönet
melikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar ip
tal edilir. Gerekli şartları haiz olanların anlaş
maları Genel Müdürlük tarafından yenilenir. 

2) 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler 
kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yap
ma imkanının verilmemesi halinde istenen bil
gi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük sü
re tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgile
rin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin 
Yeni Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi 
ve/veya yerinde inceleme imkanının tanınma
ması halinde ellibin Yeni Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

3) (a) bendinin (2) numaralı alt bendi dı
şında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsa
mında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün 
içinde, doğru olarak ve gerektiği şekilde veril
memesi halinde beşyüz Yeni Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. 

4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ben
dindeki ticarî sırları kendilerinin veya başkala
rının yararına kullananların bu Kanun kapsamı
na giren kuruluşlarda görev yapmaları iki yıl
dan aşağı olmamak üzere yasaklanır. 

5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ben
dinin (2) numaralı alt bendi kapsamında şirket
lerden bu Kanun ve çıkarılan yönetmelik hü
kümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek 
Genel Müdürlüğe bildirilenlere bu bendin (1) 
numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. 

6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ben
dinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yayın 
yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 
3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
ma yaptıkları kurum tarafından iptal edilir. Yet
ki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumla
ra veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki 
belgesi verilmez. Yetki belgesi iptal edilen yet
kilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile 
yapılan yetkilendirme anlaşmaları Genel Mü
dürlük tarafından incelemeye alınır ve yönet
melikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar ip
tal edilir. Gerekli şartlan haiz olanların anlaş
maları Genel Müdürlük tarafından yenilenir. 

2) 5 inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler 
kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yap
ma imkanının verilmemesi halinde istenen bil
gi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük sü
re tanınır. Verilen süre sonunda istenen bilgile
rin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin 
Türk Lirası, hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya 
yerinde inceleme imkanının tanınmaması halin
de ellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

3) Bu bendin (2) numaralı alt bendi dışın
da bu Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamın
da istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün için
de, doğru olarak ve gerektiği şekilde verilme
mesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para ce
zası verilir. 

4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının 
(c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya 
başkalarının yararına kullananların bu Kanun 
kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları 
iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır. 

5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının 
(ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında 
bu Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine 
aykırı hareket ettiği tespit edilerek Genel Mü
dürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) nu
maralı alt bendi hükümleri uygulanır. 

6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ben
dinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yayın 
yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 
3984 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
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7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ben
dinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümle
rin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel ki
şilere beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sa
hipleri veya yönetimleri tarafından 7 nci mad
denin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edilmesi ha
linde aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. 
Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi 
halinde; endüstriyel işletmelere, bina sahibine 
veya bina yönetimine yirmibin Yeni Türk Lira
sı idarî para cezası verilir. 

9) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve 
(h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek 
ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yirmibin Yeni Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 

b) Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt 
bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uy
gulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin 
tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat 
artırılarak uygulanır. 

c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) 
numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel iş
letmelere, bina sahibine veya bina yönetimine 
verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muha
tap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yı
la ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde 
yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yı
lına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin 
yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içeri
sinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin 
belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra 
göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza 
miktarı olarak hesaplanır. 

ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum 
veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörül
meyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tara
fından uygulanır. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ben

dinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili hükümle
rin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişi
lere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sa
hipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birin
ci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hü
kümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, ay
kırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın 
otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; en
düstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yö
netimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. 

9) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve 
(h) bentlerine aykırı olarak satış yapan gerçek 
ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yirmibin Türk Lirası idarî para ceza
sı verilir. 

b) Bu fıkranın (a) bendinin (9) numaralı alt 
bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uy
gulanmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiilin 
tekrarlanması halinde idarî para cezalan iki kat 
artırılarak uygulanır. 

c) Bu fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) 
numaralı alt bentleri gereğince endüstriyel iş
letmelere, bina sahibine veya bina yönetimine 
verilmiş olan ceza miktarlarının, cezaya muha
tap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yı
la ilişkin toplam enerji harcamalannın yüzde 
yirmisini veya tüzel kişinin bir önceki malî yı
lına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin 
yüzde beşini geçmesi halinde, otuz gün içeri
sinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin 
belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra 
göre hesaplanan tutarlardan düşük olanı ceza 
miktarı olarak hesaplanır. 

ç) Bu Kanuna göre, bir başka kamu kurum 
veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörül
meyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tara
fından uygulanır. 
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d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin so
rumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine gö
re tayin olunur. 

Bakanlığın yetkileri 
MADDE 11- (1) Bakanlık, diğer madde

lerde sayılan yetkilerinin dışında: 
a) Kurul vasıtası ile bu Kanun kapsamın

daki yükümlülüklerin uygulanması, yönlendi
rilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, alınacak 
tedbirlerin planlanması ve uygulanmasında ko
ordinasyonu sağlar. 

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ben
di kapsamında enerji yöneticisi görevlendiril
mesine ve enerji yönetim birimi kurulmasına 
ilişkin olarak tanımlanan rakamsal sınır değer
lerini yarısına kadar azaltmaya ve iki katına ka
dar artırmaya yetkilidir. 

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ben
dinin (1) numaralı alt bendi kapsamında belirti
len proje bedeli miktarını ve projelere verilebi
lecek destekleme oranını yarısına kadar azalt
maya ve iki katına kadar artırmaya, 8 inci mad
denin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numa
ralı alt bendi kapsamında belirtilen enerji yo
ğunluğu azaltma oranını ve destekleme mikta
rını yarısına kadar azaltmaya ve iki katına ka
dar artırmaya yetkilidir. 

İstisnalar 
MADDE 12- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 
ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 7 nci 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) nu
maralı alt bendi ve (d) bendi hükümlerinden 
muaftır. Aynı maddenin (a) bendi kapsamında
ki hükümlere ilişkin uygulama usul ve esasları 
ise bu kurumlar tarafından belirlenir. 

MADDE 13- 14/6/1935 tarihli ve 2819 sa
yılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair 
Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
d) İdarî para cezalarında tüzel kişilerin so

rumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine gö
re tayin olunur. 

Bakanlığın yetkileri 
MADDE 11- (1) Bakanlık, diğer madde

lerde sayılan yetkilerinin dışında: 
a) Kurul vasıtası ile bu Kanun kapsamın

daki yükümlülüklerin uygulanmasını, yönlen
dirilmesini, izlenmesini, değerlendirilmesini, 
alınacak tedbirlerin planlanmasını ve uygulan
masında koordinasyonu sağlar. 

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ben
di kapsamında enerji yöneticisi görevlendiril
mesine ve enerji yönetim birimi kurulmasına 
ilişkin olarak tanımlanan rakamsal sınır değer
lerini yarısına kadar azaltmaya ve iki katına ka
dar artırmaya yetkilidir. 

c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ben
dinin (1) numaralı alt bendi kapsamında belirti
len proje bedeli miktarını ve projelere verilebi
lecek destekleme oranını yarısına kadar azalt
maya ve iki katına kadar artırmaya, 8 inci mad
denin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numa
ralı alt bendi kapsamında belirtilen enerji yo
ğunluğu azaltma oranını ve destekleme mikta
rını yarısına kadar azaltmaya ve iki katına ka
dar artırmaya yetkilidir. 

İstisnalar 
MADDE 12- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 
ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 7 nci 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) nu
maralı alt bendi ve (d) bendi hükümlerinden 
muaftır. Aynı maddenin (a) bendi kapsamında
ki hükümlere ilişkin uygulama usul ve esasları 
ise bu kurumlar tarafından belirlenir. 

MADDE 13- 14/6/1935 tarihli ve 2819 sa
yılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair 
Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 
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"MADDE 2- E.İ.E. İdaresinin görevleri 
şunlardır: 

a) Ülkenin hidrolik, rüzgar, jeotermal, gü
neş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kay
nakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kay
naklarının değerlendirilmesine yönelik, ölçüm
ler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama proje
leri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yö
netimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve 
danışmanlık faaliyetleri yürütmek. 

b) Sanayide ve binalarda enerjinin rasyo
nel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve 
eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, mes
lek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri 
verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetle
mek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
nun sekreteryasını yürütmek. 

c) Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesis
lerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde enerji
nin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgi
li bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem 
ve/veya proje önerileri geliştirmek. 

ç) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
tarafından onaylanan enerji verimliliği uygula
ma projelerini ve araştırma ve geliştirme proje
lerini izlemek ve denetlemek. 

d) Enerji tüketim noktalarında çevreyi il
gilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimi
ni izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar 
üretmek ve önlem önerileri hazırlamak. 

e) Ülkede ve dünyada enerji alanındaki ça
lışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlen
dirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun ola
rak araştırma ve geliştirme hedef ve öncelikle
rini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve ge
liştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalış
ma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte 
kamuoyuna sunmak. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
"MADDE 2- E.İ.E. İdaresinin görevleri 

şunlardır: 
a) Ülkenin hidrolik, rüzgar, jeotermal, gü

neş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kay
nakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kay
naklarının değerlendirilmesine yönelik, ölçüm
ler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama proje
leri hazırlamak; araştırma kurumlan, yerel yö
netimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve 
danışmanlık faaliyetleri yürütmek. 

b) Sanayide ve binalarda enerjinin rasyo
nel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve 
eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, mes
lek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri 
verebilmeleri için yetkilendirmek ve denetle
mek, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
nun sekreteryasını yürütmek. 

c) Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesis
lerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde enerji
nin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgi
li bakanlık ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem 
ve/veya proje önerileri geliştirmek. 

ç) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
tarafından onaylanan enerji verimliliği uygula
ma projelerini ve araştırma ve geliştirme proje
lerini izlemek ve denetlemek. 

d) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgi
lendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini 
izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üret
mek ve önlem önerileri hazırlamak. 

e) Ülkede ve dünyada enerji alanındaki ça
lışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlen
dirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun ola
rak araştırma ve geliştirme hedef ve öncelikle
rini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve ge
liştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalış
ma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte 
kamuoyuna sunmak. 
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f) Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru 
ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağla
mak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve 
güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme 
ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek 
üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kur
mak ve işletmek. 

g) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları
nın değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler 
geliştirmek. 

ğ) Toplum genelinde enerji bilincinin ge
liştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden ya
rarlanılması amacıyla faaliyette bulunmak. 

h) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör 
ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve ve
rimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordi
nasyonu sağlamak. 

ı) Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla fa
aliyetlerde bulunmak. 

i) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve ulus
lararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi 
alışverişinde bulunmak. 

E.İ.E. İdaresinin görevleri aşağıdaki esas
lar çerçevesinde yerine getirilir: 

a) E.İ.E. İdaresi görevleri kapsamında, ge
rekli gördüğü her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel 
kişilerden istemeye yetkilidir. Bilgi istenen ger
çek ve tüzel kişiler gereken bilgileri vermekle 
yükümlüdürler. E.İ.E. İdaresi, sağladığı bilgi
lerden ülkenin emniyetine, güvenliğine ve eko
nomik çıkarlarına, gerçek ve tüzel kişilerin ti
carî ilişkilerine zarar verecek bilgi ve belgele
rin gizliliğine riayet eder. 

b) E.İ.E. İdaresinde projelerin hazırlanma
sı faaliyetleri ile İdarenin görev alanına giren 
konularda ve uzmanlık isteyen işlerde, bakan
lıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan, üniversi-

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
f) Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru 

ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağla
mak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve 
güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme 
ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek 
üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kur
mak ve işletmek. 

g) Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları
nın değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler 
geliştirmek. 

ğ) Toplum genelinde enerji bilincinin ge
liştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden ya
rarlanılması amacıyla faaliyette bulunmak. 

h) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör 
ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve ve
rimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordi
nasyonu sağlamak. 

ı) Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla fa
aliyetlerde bulunmak. 

i) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve ulus
lararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi 
alışverişinde bulunmak. 

E.İ.E. İdaresinin görevleri aşağıdaki esas
lar çerçevesinde yerine getirilir: 

a) E.İ.E. İdaresi görevleri kapsamında, ge
rekli gördüğü her türlü bilgiyi gerçek ve tüzel 
kişilerden istemeye yetkilidir. Bilgi istenen ger
çek ve tüzel kişiler gereken bilgileri vermekle 
yükümlüdürler. E.İ.E. İdaresi, sağladığı bilgi
lerden ülkenin emniyetine, güvenliğine ve eko
nomik çıkarlarına, gerçek ve tüzel kişilerin ti
carî ilişkilerine zarar verecek bilgi ve belgele
rin gizliliğine riayet eder. 

b) E.İ.E. İdaresinde projelerin hazırlanma
sı faaliyetleri ile İdarenin görev alanına giren 
konularda ve uzmanlık isteyen işlerde, bakan
lıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan, üniversi-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1326) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

telerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşların
dan proje ve araştırmaların gerektirdiği nitelik
lere sahip yeterli sayıda personel, süre ve çalış
ma konusu belirtilmek şartıyla geçici olarak 
kurumlarının ve ilgili personelin muvafakati ve 
Bakan onayı ile görevlendirilebilir. Ancak bu 
şekilde görevlendirilen personelin çalışma sü
resi iki yılı ve her halde proje süresini aşamaz. 
Proje süresinin iki yılı aşması halinde, ilgili ku
rumun ve personelin muvafakati kaydıyla çalış
ma süresi Bakan onayı ile bir katına kadar uza
tılabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel 
kurumlarından izinli sayılır ve görevlendirilen 
personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yar
dımları kurumlarınca ödenir. 

c) E.İ.E. İdaresi bu görevlerini yerine geti
rirken hidrometrik ölçüm istasyonları kurar, iş
letir ve sondajlar yapar. 

ç) E.İ.E. İdaresine ait mallar ile her çeşit 
mevcutları aleyhine işlenen suçlara 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
247 ila 266 ncı maddelerinde yer alan cezalar 
uygulanır." 

MADDE 14- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sa
yılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci madde
sinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklen
miştir. 

"51. Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya 
mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı ola
rak üretimini, 

52. Mikro Kojenerasyon: Elektrik enerjisi
ne dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve altında olan 
kojenerasyon tesisini," 

MADDE 15- 4628 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"e) Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşıla
mak amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikte tanımlanan değerin 
üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran 

Türkiye Büyük Millet Mecl 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
telerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşların
dan proje ve araştırmaların gerektirdiği nitelik
lere sahip yeterli sayıda personel, süre ve çalış
ma konusu belirtilmek şartıyla geçici olarak 
kurumlarının ve ilgili personelin muvafakati ve 
Bakan onayı ile görevlendirilebilir. Ancak bu 
şekilde görevlendirilen personelin çalışma sü
resi iki yılı ve her halde proje süresini aşamaz. 
Proje süresinin iki yılı aşması halinde, ilgili ku
rumun ve personelin muvafakati kaydıyla çalış
ma süresi Bakan onayı ile bir katına kadar uza
tılabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel 
kurumlarından izinli sayılır ve görevlendirilen 
personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve taz
minatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yar
dımları kurumlarınca ödenir. 

c) E.İ.E. İdaresi bu görevlerini yerine geti
rirken hidrometrik ölçüm istasyonları kurar, iş
letir ve sondajlar yapar. 

ç) E.İ.E. İdaresine ait mallar ile her çeşit 
mevcutları aleyhine işlenen suçlara 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
247 ila 266 ncı maddelerinde yer alan cezalar 
uygulanır." 

MADDE 14- 20/2/2001 tarihli ve 4628 sa
yılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci madde
sinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklen
miştir. 

"51. Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya 
mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı ola
rak üretimini, 

52. Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik 
enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve al
tında olan kojenerasyon tesisini," 

MADDE 15- 4628 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek
lenmiştir. 

"e) Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe konu
lacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerin-
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üniversiteler, hastaneler, toplu konutlar, tatil 
köyleri, on daireden fazla blok apartmanlar, 
oteller, spor tesisleri, kütüphaneler, müzeler, 
kongre merkezleri, öğrenci yurtlan, depolar, 
huzurevleri, doğumevleri, yuva ve kreşler, ko
naklama tesisleri ile alışveriş merkezlerinin 
yetkili yönetimlerine lisans verilmesinde ano
nim veya limited şirket olma şartı aranmaz. 

f) Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe konu
lacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerin
de verime sahip mikro kojenerasyon tesislerini 
kuran gerçek veya tüzel kişiler, bölgedeki dağı
tım lisansı sahibi tüzel kişiyi ve Kurumu bilgi
lendirmek koşulu ile anonim veya limited şir
ket kurma ve lisans alma yükümlülüklerinden 
muaftır." 

MADDE 16- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sa
yılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Küçük ölçekli yenilenebilir enerji kay
naklarına yönelik uygulamalar 

EK MADDE 1- Yenilenebilir enerji kay
naklarını kullanarak yalnızca kendi ihtiyaçları
nı karşılamak amacıyla ürettikleri ihtiyaç fazla
sı enerjiyi dağıtım şebekesi üzerinden satmak 
üzere, kurulu gücü azami yüz kilovatlık üretim 
tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler, bölgede
ki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi ve 
EPDK'yı bilgilendirmek koşulu ile anonim ve
ya limited şirket kurma ve lisans alma yüküm
lülüklerinden muaftır." 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
de verimi olan kojenerasyon ile mikro kojene
rasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden li
sans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden mu
af tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir." 

MADDE 16- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sa
yılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Küçük ölçekli yenilenebilir enerji kay
naklarına yönelik uygulamalar 

EK MADDE 1- Yenilenebilir enerji kay
naklarını kullanarak yalnızca kendi ihtiyaçları
nı karşılamak amacıyla kurulu gücü azami iki-
yüz kilovatlık üretim tesisi kuran gerçek veya 
tüzel kişiler, bölgedeki dağıtım lisansı sahibi 
tüzel kişiyi ve EPDK'yı bilgilendirmek kaydıy
la anonim veya limited şirket kurma ve lisans 
alma yükümlülüklerinden muaftır. Ancak bu 
kişiler aldıkları enerjiden mahsup edilmek kay
dıyla, ürettikleri ihtiyaç fazlası enerjiyi dağıtım 
şebekesine verebilirler." 

MADDE 17- 23/6/1965 tarih ve 634 sayı
lı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kat maliklerinden birinin isteği üzerine 
ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü 
ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme 
dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa 
payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine 
yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metre
kare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sis
teminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, 
kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybir
liği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu ko
nuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı 
oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemle
rinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına iliş
kin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakan
lığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetme
likle düzenlenir. 

Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi 
sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme 
dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yö
netim planının bu karara aykırı hükümleri de
ğiştirilmiş sayılır." 

MADDE 18- 5346 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 6- Bu Kanun kapsamındaki ye
nilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ener
jisi üretim ve ticaretinde, lisans sahibi tüzel ki
şiler aşağıdaki uygulama esaslarına tabidirler: 

a) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi
ler, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir ener
ji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten YEK 
Belgeli tesislerin işletmede on yılını tamamla
mamış olanlarından, bu maddenin (c) bendinde 
belirlenen esaslara göre elektrik enerjisi satın 
alırlar. 

b) Bu Kanun kapsamındaki uygulamalar
dan yararlanabilecek YEK Belgeli elektrik 
enerjisi miktarına ilişkin bilgiler her yıl EPDK 
tarafından yayınlanır. Perakende satış lisansı 
sahibi tüzel kişilerin her biri, bir önceki takvim 
yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının ül
kede satılan toplam elektrik enerjisi miktarına 
oranı kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden 
satın alırlar. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
c) Bu Kanun kapsamında satın alınacak 

elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; her yıl 
için, EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait 
Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatıdır. 
Ancak uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/ kWh 
karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro Cent/ 
kWh karşılığı Türk Lirasından fazla olamaz. 

Bu madde kapsamındaki uygulamalar 
31.12.2011 tarihinden önce işletmeye giren te
sisleri kapsar. Ancak Bakanlar Kurulu uygula
manın sona ereceği tarihi, 31.12.2009 tarihine 
kadar Resmî Gazete' de yayınlanmak şartıyla, 
en fazla 2 yıl süreyle uzatabilir. 

MADDE 19- 5346 Sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 8- Orman veya Hazinenin özel 
mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan her türlü taşınmazın bu Ka
nun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynak
larından elektrik enerjisi üretimi yapmak ama
cıyla kullanılması halinde, tesis, ulaşım yollan 
ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji 
nakil hattı için kullanılacak arazilere ilişkin 
olarak Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye 
Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin 
verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir 
veya kullanma izni verilir. 2011 yılı sonuna ka
dar devreye alınacak YEK Belgeli bu tesisler
den ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı 
noktasına kadarki enerji nakil hatlarından yatı
rım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, 
kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine 
yüzde seksen beş indirim uygulanır. Orman 
arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel 
Ödenek Gelirleri alınmaz." 

MADDE 20- 4628 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) nu
maralı alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Kurum, mevcut üretim lisanslarında ve 
lisans başvurularında teminat ister. Teminat 
alınması ve irat kaydedilmesine ilişkin hususlar 
ilgili yönetmelikle düzenlenir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yönetmeliklerin düzenlenmesi 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda yü

rürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl, 7 nci 
maddenin (ç) ve (d) bentleri kapsamında Ba
yındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlü
ğe konulması öngörülen yönetmelikler ise iki 
yıl içinde yayımlanır. Anılan yönetmelikler yü
rürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmelikle
rin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir. 

Mevcut yetki belgeleri ve enerji yöneti
cisi sertifikalarının geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genel Müdürlük 
tarafından verilmiş olan mevcut yetki belgeleri, 
süreleri doluncaya kadar geçerliliklerini korur. 
Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan 
enerji yöneticisi sertifikaları bir yıl içerisinde 
ücretsiz olarak yenilenir. 

Yükümlülüklere ilişkin ilk bilgilerin ve
rilmesi 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Endüstriyel 
alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler ve ya
pım aşamasında hazırlanmış uygulama projele
rinde veya tadilat projelerinde toplam inşaat 
alanı onbin metrekare ve üzeri olan binaların 
sahipleri veya yönetimleri, Genel Müdürlük ta
rafından bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren iki ay içerisinde Genel Müdürlüğün internet 
sayfasında yayınlanan formatta istenen bilgile
ri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. 

Genel Müdürlüğün yetkilendirme görevi 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 5 inci maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt 
bendi kapsamında, Genel Müdürlüğün şirketle
ri yetkilendirme faaliyeti, bu Kanunun yayım
landığı tarihten itibaren iki yıl sonra yetkilendi
rilmiş kurum sayısının onu aşması halinde sona 
erer. İki yıl içinde yetkilendirilmiş kurum sayı
sı onu bulmazsa, Genel Müdürlüğün yetkilen
dirme faaliyeti toplam sayı on olana kadar de
vam eder. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Yönetmeliklerin düzenlenmesi 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda yü

rürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler, bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl, 7 nci 
maddenin (ç) ve (d) bentleri kapsamında Ba
yındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlü
ğe konulması öngörülen yönetmelikler ise iki 
yıl içinde çıkarılır. Anılan yönetmelikler yürür
lüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygu
lanmasına devam edilir. 

Mevcut yetki belgeleri ve enerji yöneti
cisi sertifikalarının geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genel Müdürlük 
tarafından verilmiş olan mevcut yetki belgeleri, 
süreleri doluncaya kadar geçerliliklerini korur. 
Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan 
enerji yöneticisi sertifikaları bir yıl içerisinde 
ücretsiz olarak yenilenir. 

Yükümlülüklere ilişkin ilk bilgilerin ve
rilmesi 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Endüstriyel 
alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler ve ya
pım aşamasında hazırlanmış uygulama projele
rinde veya tadilat projelerinde toplam inşaat 
alanı onbin metrekare ve üzeri olan binaların 
sahipleri veya yönetimleri, Genel Müdürlük ta
rafından bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren iki ay içerisinde Genel Müdürlüğün internet 
sayfasında yayınlanan formatta istenen bilgile
ri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. 

Genel Müdürlüğün yetkilendirme görevi 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 5 inci maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt 
bendi kapsamında, Genel Müdürlüğün şirketle
ri yetkilendirme faaliyeti, bu Kanunun yayım
landığı tarihten itibaren iki yıl sonra yetkilendi
rilmiş kurum sayısının onu aşması halinde sona 
erer. İki yıl içinde yetkilendirilmiş kurum sayı
sı onu bulmazsa, Genel Müdürlüğün yetkilen
dirme faaliyeti toplam sayı on olana kadar de
vam eder. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Eğitim ve bilinçlendirme uygulamaları 
GEÇİCİ MADDE 5- (1) 6 ncı maddenin 

birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ge
rekli düzenlemeler bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren iki yıl içinde ilgili kurumlar tara
fından yapılır. 

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ben
dinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan 
hükümler bu Kanunun yayımı tarihini takip 
eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır. 

Mevcut binalar ve endüstriyel işletme
ler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî sı
nırları sağlama 

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun ya
yımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile in
şaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alın
mamış olan binalar hakkında 7 nci maddenin 
birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz. 

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut 
olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar hakkında 
7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hük
mü, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on 
yıl süreyle uygulanmaz. 

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren üç yıl süreyle 7 nci maddenin birinci fıkra
sının (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan asgarî sınır
ları sağlama şartı aranmaz. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Eğitim ve bilinçlendirme uygulamaları 
GEÇİCİ MADDE 5- (1) 6 ncı maddenin 

birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ge
rekli düzenlemeler bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren iki yıl içinde ilgili kurumlar tara
fından yapılır. 

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ben
dinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan 
hükümler bu Kanunun yayımı tarihini takip 
eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır. 

Mevcut binalar ve endüstriyel işletme
ler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî sı
nırları sağlama 

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun ya
yımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile in
şaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alın
mamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl sürey
le uygulanmaz. 

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut 
olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar hakkında 
7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hük
mü, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on 
yıl süreyle uygulanmaz. 

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç yıl süreyle 7 nci maddenin birinci fıkrasının 
(ğ) ve (h) bentlerinde yer alan asgarî sınırları 
sağlama şartı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanunda ge
çen Türk Lirası ibaresi karşılığında, uygulama
da 28/01/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 
Kanun hükümleri gereğince ülkede tedavülde 
bulunan para Yeni Türk Lirası olarak adlandı-
rıldığı sürece bu ibare kullanılır. 
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Yürürlük 
MADDE 17- (1) Bu Kanunun; 
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinin (8) numaralı alt bendi yayımı tari
hinden iki yıl sonra, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 18- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
Yürürlük 
MADDE 21- (1) Bu Kanunun; 
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinin (8) numaralı alt bendi yayımı tari
hinden iki yıl sonra, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 22- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. V. Gönül 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
F. N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M, Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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