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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, uluslararası nakliyat sektöründe yaşanan sıkıntılara, 

Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, Hakkâri ilinin eğitim sorunlarına, 

Bursa Milletvekili Necati Özensoy, özel eğitim kurumları ve engellilerin sorunlarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın (6/774) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani ve 20 milletvekilinin, siyasette sivil-asker ilişkileri ve bazı 
iddiaların (10/247), 

Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 milletvekilinin, Edirne ilinin sorunlarının (10/248), 

Samsun Milletvekili Osman Çakır ve 25 milletvekilinin, Samsun'daki işsizlik sorununun (10/249), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön 
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

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

l 'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kararlaştırılmış olan Kamu Finansmanı ve Borç Yöneti
minin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın (1/363, 1/494) (S. Sayısı: 237) 
görüşmeleri tamamlanarak; 

2'nci sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Ara
sında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı'nın (1/449) (S. Sayısı: 137), 

7'nci sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı'nın (1/573) (S. Sayısı: 232), 

Görüşmelerini müteakiben yapılan açık oylamadan sonra; 

10'uncu sırasında bulunan İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 4 Milletvekili ile An
talya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 24 Milletvekilinin, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 
ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekliflerinin (2/275, 2/264) (S. Sa
yısı: 261) yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

3'üncü sırasında bulunan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/589) (S. Sayısı: 269), 

4'üncü sırasında bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/559) (S. Sayısı: 234), 

5'inci sırasında bulunan Elektronik Haberleşme (1/566) (S. Sayısı: 255), 
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6'ncı sırasında bulunan İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü 
Çöllü ve 38 Milletvekilinin, Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257), 

8'inci sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/557) (S. Sayısı: 259), 

9'uncu sırasında bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik 
Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/597) (S. Sayısı: 268), 

Kanun Tasarı ve Teklifleri ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından 
ertelendi. 

17 Temmuz 2008 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birle
şime 20.10'da son verildi. 

Nevzat PAKDIL 

Başkan Vekili 

Harun TÜFEKÇİ Murat ÖZKAN 

Konya 

Kâtip Üye 

Giresun 

Fatma SALMAN KOTAN 

Ağrı 

Kâtip Üye 

Kâtip Üye 

Yusuf COŞKUN 

Bingöl 

Kâtip Üye 
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No . : 189 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

17 Temmuz 2008 Perşembe 
Tasarılar 

1.- Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Fi
nansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/629) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.7.2008) 

2.- Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit 
Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Pro
tokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/630) (Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2008) 

Tezkere 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/513) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2008) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, BOTAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin özel baraj ve gölet inşaatlarını denetimine iliş
kin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

4.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Soma Termik Santralindeki filtre sorununa ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının yaygınlaşmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, belediyelerin elektrik borçlarına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından hayatını kay
bedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı bilinçlen
dirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı uluslararası 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı ge
liştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

12.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

13.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 
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14.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

15.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi uygu
lamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

16.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da sivrisinekle mücadeleye ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

17.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Gazipaşa'daki bir derenin ıslahına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

18.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da toplu taşımadaki Antkart uygulamasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

19.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

20.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Ba
kanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

21.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik yatırımlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

22.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

23.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dış borçla edinilen kaynağın kullanım alanlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

24.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde-Kayseri demiryolundan OSB'lere bağlantı ya
pılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

25.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

26.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

27.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

28.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

29.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

30.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir alınmasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

31.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

32.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere ilişkin 
Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

33.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, elektrik zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4426) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 
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2.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, enerji üretimine ve elektrik zamlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/4427) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığıyla ilgili 
bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4428) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, bir göletin yükseltilmesine ve bir gölün değerlen
dirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4429) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 4/7/2008) 

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kütahya'daki bir baraj projesine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4430) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

6.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Çevre Kanununa muhalefetten verilen cezalara ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4431) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

7.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Çatalağzı Termik Santralinin olumsuz etkilerine 
karşı önlem alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4432) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4/7/2008) 

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Afşin-Elbistan Termik Santralindeki 
bir grup çalışanın kadroya alınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/4433) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

9.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, jeotermal sahalardaki başvuru sorunlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4434) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

10.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki maden rezervine ve verilen ruhsatlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4435) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

11.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgilerin basında yer 
almasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4436) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

12.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın, Kocaeli'de organ mafyası haberlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

13.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4438) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

14.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Emniyet Teşkilatının yurt dışı temsil
ciliklere atanacak personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4439) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4/7/2008) 

15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Kamu İhale Kurumunun incelemelerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4440) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

16.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Kamu İhale Kurumunun Adana'daki ihalelerle ilgili in
celemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4441) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlık binasının tadilatı ile derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4442) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

18.- İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten'in, İzmir'de yeni kurulan ilçelerdeki şube müdürlükleri 
atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4443) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

19.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, bir ilköğretim müfettişi hakkındaki bazı iddialara iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4444) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

20.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Turgutlu'daki bir hastanenin acil servisine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4445) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 
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21.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, OSB'lere yapılan Devlet yardımlarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4446) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

22.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bir besicilik desteğinin uygulanacağı illere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4447) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, destekleme ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4448) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

24.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, iyi tarım uygulamalarının kontrol ve sertifıkasyonuna 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4449) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

25.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, buğday taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4450) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

26.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, D-100 karayolundaki trafik güvenliğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4451) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/7/2008) 

27.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya-Ankara hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/4452) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

28.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Bulgaristan ile taşımacılıkta yaşanan sorunlara iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

29.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın'daki bazı yolların iyileştiril
mesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

30.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, Turgutlu adliye binası inşaatına ve ağır ceza mahke
mesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4455) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3/7/2008) 

31.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos ve Perge'deki tarihi alanların gösteri mer
kezi amaçlı kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4456) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

32.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TRT Genel Müdürünün yönetim kurulu üyelikle
rine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4457) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 4/7/2008) 

33.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, evden kaçan veya kaçırılan çocuklara ilişkin Devlet 
Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4458) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/7/2008) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2008) 

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, Mersin İli Gülnar İlçesinde mey
dana gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2008) 

3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, Bartın İlindeki turiz
min araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.7.2008) 
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132'nci Birleşimini açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre vereceğim. 

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre 
içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden 
yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli per
sonel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.09 

• 
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17 Temmuz 2008 Perşembe 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.05 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.21 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Yusuf COŞKUN (Bingöl) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132'nci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
III.- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama iş
lemini tekrarlayacağım. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

ATİLA EMEK (Antalya) - İsimleri okuyun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Nedim Öztürk? 

Sayın Abdulkadir Akgül? Burada. 

Sayın Mehmet Sekmen? Burada. 

Sayın Mustafa Kuş? Burada. 

Sayın Ahmet Büyükakkaşlar? Burada. 

Sayın Egemen Bağış? Burada. 

Sayın Vahit Kiler? 

Sayın Mehmet Şimşek? Burada. 

Sayın Zeki Ergezen? Burada. 

Sayın Mustafa Açıkalın? Burada. 

Sayın Hüseyin Gülsün? 

Sayın Hasan Altan? (AK PARTİ sıralarından "Karşı tarafta" sesleri) 

Evet, tamam, bulduk. Yani, Meclisi çalıştırmaya çalışıyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Sayın Abdulmuttalip Özbek? Burada. 

Sayın Mehmet Halit Demir? Burada. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz "korsan taksicilerin yarattığı sorunlar" ile ilgili söz isteyen İstanbul Mil
letvekili Sayın Hasan Macit'e aittir. 

Buyurun Sayın Macit. (DSP sıralarından alkışlar) 

IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

I.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, İstanbul'daki korsan taksicilerin yarattığı sorunlara 
ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı 
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HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde her alanda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Köylü tarlasını ekemiyor, esnaf siftah ede
meden kepenk kapatıyor, bunun sonucu olarak işsizlik almış başını gidiyor. Yurttaşlarımız yokluk, 
yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. Buna karşın Hükümetin ve Meclisin gündeminde parti 
kapatma var, türban var; en kötüsü, kurumlar arası kavga var. 

Sayın Başbakanın "Öfke hitabet sanatıdır." söyleminin gereği yerine getiriliyor, herkes öfkesini 
şu veya bu şekilde yansıtıyor. Muhatapları da karşılık verince kavga daha da büyüyor. Olan halkımıza 
oluyor. Sorunlar her geçen gün kördüğüm oluyor, çözmek âdeta olanaksızlaşıyor. 

Ekonomi bozulmakta, ithalat almış başını gidiyor. Cari açık patlamış, 2002 yılında 1,5 milyar 
dolar olan cari açık beş yıl içinde tam 30 kat artarak 40 milyar doları aşıyor. Önlem alan yok. "İhra
cat arttı." diyen dış ticaretten sorumlu Bakan ithalatı ağzına alamıyor. Çünkü ithalat acı biber olmuş, 
ağızları yakıyor. Ülkemize milyonlarca turistin geldiğini, gelirlerin katlandığını söylüyoruz, vatan 
topraklarını, KOBİ'lerimizi, sanayi işletmelerimizi yok pahasına yabancılara satıyoruz, daha doğru 
söylemle peşkeş çekiyoruz, gene cari açık katlanıyor. 

Bütün sektörlerde yaşanan kayıt dışılığa karşı bir önlem alınamıyor. Ekonomimizde kayıt dişi
liğin yüzde 50'nin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Kayıt dişilik hem ekonomimizi hem de güvenli
ğimizi tehdit eder duruma gelmiştir. 

Bugün, taşımacılığın, sadece ticari taksicilikte yaşanan kayıt dişiliği ve güvenlik sorunlarını siz
lerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da ticari taksicilerle yaptığımız toplantıda taksi şoförlerinin an
lattıkları içler acısı. Taksicilerin can güvenliğinin olmadığını, on iki yıl içinde 102 taksicinin 
görevlerinin başında şehit edildiklerini ifade ediyorlar ve kamera ve GPS sisteminin zorunlu hâle 
getirilmesini istiyorlar. 

İstanbul'da 18 bin yasal, 30 bin ila 50 bin civarında korsan taksi var. Yasal taksi belediyeye, 
Maliyeye kayıtlı olanlar; vergilerini ödeyen ve tüm kayıtlı esnaflar gibi devlete karşı yükümlülükle
rini yerine getirenler, güvenlik birimlerine kayıtlı ve güvenlik güçlerine yardımcı olanlar. Korsan 
taksiciler ise belediyeye, Maliyeye, hiçbir resmî yere kayıt yaptırmayan, hiç vergi ödemeyen, zaman 
zaman güvenlik sorunları yaşanan gruptur. Korsan taksiler kayıt altına alınıp gerekli vergiler alına-
bilse devletimize yaklaşık 50 milyon YTL üzerinde gelir sağlanacak, haksız rekabet önlenecek, taksi 
sayısı kadar sahibi, şoförü sosyal güvenlik statüsüne alınacaktır. 

Korsan taksiler nedeniyle işsiz kaldıklarını, evlerine ekmek götüremediklerini bildiriyorlar. Kor
san taksicilerin iktidar ve siyasi yandaşlardan destek aldıklarını da söylüyorlar. "Bunlarla mücadele 
edemiyoruz. Yeterli tedbir alınmadığı için sürekli sayıları artıyor. İnsanlar bizim işimizi, aşımızı çalı
yorlar. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Korsanlar işi çok azıttı ve resmî ilanlar bastırıp dağıtmak
tadırlar. Hatta kendi duraklarının yanına durak açıp bizleri tehdit etmektedirler." diyorlar. Her an 
duraklarda kavga, dövüş olabileceğini, bunlar yaşanmadan önlem alınması gerektiğini vurguladılar. 
Hele şimdi okulların kapanmasıyla birlikte pastanın daha da küçüldüğü şu günlerde tehlike daha da bü
yümüştür. Hatta tarife dağıtan bir korsan taksicinin müdahale eden yasal bir taksiciyi vurduğu ve müş
terisini alan bir yasal taksiciyi de korsan taksicinin bıçakladığını gazete manşetlerinden öğreniyoruz. 

Korsan taksicilere karşı önlem alınmalı, caydırıcı cezalar uygulanmalı, siyasi koruma ve kollama 
yapılmamalıdır. Korsan taksicileri şikâyette bulunanlara "para alıp verirken belgeleyin" denildiğini 
ifade ediyorlar. Resmî dairelere yaptıkları şikâyetlerin hasıraltı edildiğini söylediler. 
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Değerli arkadaşlar, işte, taksicilerin bana verdikleri tarifeler, ilanlar. Evet, bunlar belge değil de 
nedir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

HASAN MACİT (Devamla) - Evet sayın milletvekilleri, bunlardan daha iyi belge var mıdır? 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Telefon faturaları mı? 

HASAN MACİT (Devamla) - Telefon faturası mı değil mi, size ibraz edeceğim. 

Üzerlerinde isimleri, telefonları, durakları; kayıt dişiliğin hangi boyutlarda olduğunun bir gös
tergesidir. Bunları örnek olarak aldım, kendilerinde daha binlercesi var. 

Taksici esnafının burunlarından soluduklarını, yaşanan bu olumsuzluklarla yeni olayların mey
dana gelebileceğini gördüm. İnsanların ekmeğini korumak için neler yapabileceklerini gözlemledim 
ve acilen önlem alınmasını yetkililerden rica ediyorum. Bu sorunların mutlaka çözülmesi gerekti
ğine inanmaktayım. Aksi takdirde, zaman geçtikçe işin içinden çıkılamaz duruma gelecektir. Korsan 
taksiler korunmamalı. Sıkı denetim ve kontroller yapılmalı. Mevzuatla ilgili eksiklikler giderilmeli. 
Bu konuda, İçişleri ve Maliye Bakanlarını göreve davet ediyorum. Bundan sonra bu konuda yaşa
nacak olaylardan Hükümet sorumludur. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Macit. 

HAYDAR KEMAL KURT (İsparta) - Taksi odasıyla görüştün mü? 

HASAN MACİT (İstanbul) - Taksi odasıyla da görüştüm, başkanlarıyla da görüştüm, bir de siz 
görüşün. 

BAŞKAN - Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay. 

Buyurun Sayın Atalay. 

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstan
bul Milletvekili Sayın Hasan Macit'in korsan taksiler ve yarattığı sorunlarla ilgili gündem dışı ko
nuşması vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, toplumsal yaşam, kişilerin belli kurallara göre hareket etmesini zorunlu kılar. Bu 
kuralların önemli bir bölümü yasal ve idari yazılı düzenlemelerden oluşmakta ve yetkili kişi ve or
ganlar tarafından ihtiyaca göre de değiştirilmektedir, zaten hukuk devleti olmanın gereği de budur. 
Bugün üzerinde konuştuğumuz korsanla mücadele hem yazılı düzenlemelerimize hem de ahlaki ka
bullerimize göre tasvip edilmeyen bir davranış biçimidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu 
taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen ça
lışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması önemli bir husustur. Bu amaçla taksi, dolmuş, 
minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları Ba
kanlar Kurulunca 1986 yılında karar altına alınmıştır. İl ve ilçelerde oluşturulan trafik komisyonla
rına bu konularda düzenleme yapma yetkileri verilmiştir. Ayrıca, 2004 ve 2005 yıllarında yürürlüğe 
giren Büyükşehir Belediyesi ve belediye kanunları ile bu alanda yeni bir düzenlemeye de gidilmiş
tir. Bu düzenlemeye göre, belediye sınırları içerisinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek ve durak yerlerini tes-
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pit etmek görevi büyükşehir belediyelerinde ulaşım koordinasyon merkezlerine, diğer yerlerde ise be
lediyelere verilmiştir. Ticari taksilerin durak yerleri büyükşehir belediyelerimizce -bu merkezler-
diğer şehirlerimizde ise belediyeler tarafından nüfus durumu, talepler ve trafik düzeninin gereklilik
leri dikkate alınarak belirlenmektedir. Ticari taksilere ve gerek duyulan diğer ticari amaçlı yük ve 
yolcu taşımacılığı yapan araçlara illerimizde il trafik komisyonlarının kararlarıyla; ticari taksilere 
"T", servis araçlarına " S " veya "C" gibi özel plaka grupları tahsis edilmektedir. Bunlardan ticari tak
siler sarı renge boyanmakta, üzerlerinde ışıklı taksi levhaları bulunmakta ve yine bu araçlara ücret 
belirleyici taksimetre cihazı taktırılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hâlen ülkemiz genelinde taksi, dolmuş, minibüs, umum 
servis aracı, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü olmak üzere 267.059 ticari amaçlı yolcu taşıma 
aracı bulunmakta olup bunlardan 78.005'i ticari taksilerden oluşmaktadır. Bugün itibarıyla, İstanbul 
ilinde 17.384, Ankara merkezinde 7.701 ve İzmir merkezde 2.627 adet ticari taksi faaliyet göster
mektedir. 

Gerek polisimizin yaptığı tespitlerde gerekse Bakanlığımıza gelen şikâyetlerde ve basın-yayın 
organlarında çıkan haberlerde korsan taksiciliğin iki şekilde yapıldığını görüyoruz. Birinci yöntem, 
yukarıda belirtilen özellik ve plaka gruplarına sahip olmayan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılması 
şeklindedir. Yani bazı kişiler normal plakalı özel otomobilleri veya başka toplu taşıma araçlarıyla 
kendi yolcularını bularak, anlaşarak kayıt dışı taşımacılık işi yapmaktadırlar. İstanbul ABD Baş
konsolosluğunda^ güvenlik görevlilerimize saldıran teröristlerin olay mahalline gelmek için kul
landıkları araç bu kapsamdadır. İkincisi ise yine yasal olarak yetkilendirilmiş ticari taksilerin 
plakalarının aynı renk, marka ve model araçlara mükerrer olarak takılması suretiyle, yani sahte ola
rak takılması suretiyle aynı plakalı birden fazla ticari taksiyle yolcu taşımacılığı faaliyeti yapıldığı gö
rülmektedir. Korsan ve mükerrer, yani sahte plakalı olarak taşımacılık yapanlar hakkında 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 2'nci maddesi gereğince 480 YTL para cezası uygulanmakta ve 
araçlar on beş gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayrıca, sahte plakayla araçları ticari taşıma
cılık faaliyetinde kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun sahteciliğe ilişkin hükümleri doğrul
tusunda da gerekli yasal işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmektedir. 

Yolcu ve yük taşıma araçlarını korsan, mükerrer, yani sahte plakalı veya amacı dışında kulla
nılmasını önlemek amacıyla yapılan denetimler sonucunda 2007 yılı içerisinde 3.640, 2008 yılı ilk 
altı ay içerisinde ise 2.021 araç ve sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 2'nci mad
desi gereğince cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan bu denetimlere ilave olarak, korsan taksicilik ve 
diğer taşımacılık faaliyetleriyle ilgili sorunların ve ihlallerin gerçek boyutuyla tespit edilmesi, so
rumluları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gerekli araştırma, inceleme ve 
soruşturmayı yapmak üzere İstanbul ilimizin Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 2 olmak üzere 
4 polis başmüfettişimiz üç ay önce görevlendirilmiştir. Çünkü bu şikâyet daha fazla İstanbul ilimiz
den gelmiştir, hem taksici esnafından hem diğer kuruluşlardan gelmiştir. Onun için, Bakanlık olarak 
böyle bir görevlendirme yaptık ve bu müfettişlerimiz ciddi bir inceleme yapıyorlar. Çalışmalar so
nuçlandığında bu tür yasa dışı oluşumların önlenmesi ve daha etkin tedbirlerin ivedilikle alınmasına 
yönelik yeni planlama ve uygulamalar da geliştirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; korsan taksicilikle mücadele kuşkusuz ki çok yönlü bir ko
nudur. Olayın trafik güvenliği boyutu vardır, olayın vergi mevzuatı boyutu vardır, olayın haksız re
kabet boyutu vardır, bu işte her ne şekilde olursa olsun istihdam edilenlerin sosyal güvenlik boyutu 
vardır. Dolayısıyla biz bu problemin çözümünü tüm boyutlarıyla ele almak durumundayız. Biz gü-
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venlik birimleri olarak bu konudaki çalışmalarımızı tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Özellikle İstan
bul'da yoğunlaşan bu konuyla ilgili olarak denetimlerimizi olabildiğince artırdık, artırıyoruz. Bu ça
bamızın olumlu sonuçlarını da -biraz önce verdiğim rakamlarda olduğu gibi- görüyoruz. Ancak 
konunun önemli bir boyutu haksız rekabet oluşturulması konusudur. Bu konuda taksici esnafının 
haklarının korunması amacıyla kurulmuş olan meslek teşekkülleriyle de koordineli bir çalışma içe
risindeyiz. Bu iş birliğimizi biraz daha geliştirmemiz gerekmektedir. Her şeyi polisten beklemek gibi 
bir alışkanlıktan vazgeçmek, polise de yardımcı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızın da bu ko
nuda, ihbar ve şikâyet konusunda polisimize yardımcı olmasını bekliyoruz. 

Ayrıca, şu sırada Trafik Kanunu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Sanıyorum, sonbaharda 
yüce Meclisimizin huzuruna Trafik Kanunu Tasarısı'nı getireceğiz. Trafik Kanunu'muz üzerinde 
geçen dönemde çalışılmıştı ama ben, bu son birkaç aydır biraz daha yoğun bir çalışma yaptırdım. Bu 
konular da dâhil Trafik Kanunu'muzda gerçekten ele alınması gereken diğer boyutlar var. Umuyo
rum, yıl sonundan önce Trafik Kanunu'muzu yenileyerek bu konularda daha ileri tedbirleri de almış 
oluruz. 

Ama bu vesileyle sizlere bir önemli konuyu daha bilgi olarak sunmak istiyorum, yine trafikle il
gili olduğu için sunmak istiyorum. Biliyorsunuz, 1 Nisanda başlattığımız bir yeni uygulama vardı. 
Bu uygulamanın özü, sadece maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların anlaşarak, trafik polisini bek
lemeden, kendi tutanaklarını tutması uygulaması idi. Bunu gerçekten çok önemli görüyorduk. Büyük 
şehirlerimizde özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana caddelerde trafiğin tıkanmasında en 
önemli sorunlardan birisi buydu. Uzun çalışmalarla trafik konusunda hem trafik kazalarını nasıl az
altırız hem büyük şehirlerimizdeki trafik tıkanmalarını nasıl çözeriz çalışmaları içinde önümüze çıkan 
en önemli sorun bu olmuştu. Onun için bu konuda bir araştırma yaptık, ciddi bir değerlendirme ya
pıldı, Hazine Müsteşarlığımız ve sigorta kuruluşlarıyla görüşüldü ve sonunda bu konuda bir çözümün 
bulunabileceği, diğer bazı ülkelerde de zaten uygulamasının olduğu yönünde bir tespit yapıldı ve 
böyle bir karar verildi. Dört aylık çalışmadan sonra bir karar verildi. 1 Nisan 2008 tarihinde uygula
masına başlanmıştı. 

Önce tereddütler vardı biliyorsunuz: Böyle bir şey uygulanır mı, kaza yapan taraflar bir araya 
gelip polis çağırmadan kendileri tutanak tutarak çözüme giderler mi, uygulama şansı bunun çok 
yüksek olur mu gibi sorular vardı. Ama Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu memnuniyetle 
görüyoruz: Şu anda bu büyük bir kabul gördü, ciddi bir uygulama alanı gördü. Hani, trafik ortamında 
genelde sürücülerin biraz ihtilafı büyütme veya kolay anlaşmama gibi bir tutumları görülür. Sürü
cüler, hatta bir kaza olduysa biraz tartışma ortamına falan bile girerler. Doğrusu biz bunun tanıtımını 
yaparken de bu tereddüdü -ne kadar kabul görür- kendimiz de biraz taşıyorduk. Ama şu anda size 
şöyle bir üç aylık uygulamanın rakamını vermiş olayım, bugün basın toplantımızda da basına da bah
setmiştim bundan, bu vesileyle bu bilgiyi sizlere de sunmak istiyorum. Üç aylık dönemde, yani 
nisan, mayıs, haziran aylarında ülke genelinde meydana gelen 193.042 maddi hasarlı trafik kaza
sında 134.392'si tarafların anlaşması ve ortak tutanak tutmasıyla sonuçlandırılmış, 58.650'si için tra
fik ekipleri çağrılmıştır. Tarafların anlaşma oranı yüzde 69,6'dır. Zaten trafiğin yoğun olduğu 
saatlerde ana caddelerde -Ankara'da bile giderseniz görürsünüz- sadece maddi hasarlı böyle bir 
kaza olduğunda hemen anlaşıyor, hemen arabalarını kenara çekiyorlar, trafiği açıyorlar, o formu 
dolduruyorlar. 

Ben burada tabii, gerçekten sigorta kuruluşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü 
eğer sigorta kuruluşlarımız, sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin oluşturduğu dernek ve konfede-
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rasyon, birlikler burada ciddiye almasalardı, eğer burada titiz davranmasalardı, bunu doğru dürüst uy-
gulayamayabilirdik. Şu anda bütün sürücüler biliyor ki, böyle bir şey olduğunda, eğer o formu anla
şarak doldururlarsa hiçbir sorun olmuyor, sekiz gün içinde paralan ödeniyor sigorta tarafından ve 
hiçbir şey çözümsüz kalmıyor. Hatta, öncekinden daha pratik yürüyor. Bunu gördüler ve şu anda bu 
ciddi şekilde uygulanıyor. 

Buna çok emek vermiştik. Doğrusu onun için biz mutlu olduk, sizinle de bu mutluluğumuzu ve 
bu trafikteki ciddi çözümü paylaşmak istedim. Bu, olumlu bir şeydir. Toplumsal uzlaşma, sürücüle
rin bir araya gelerek daha insani bir ortamı orada hemen oluşturması, uzlaşması ve kısa sürede çö
züme varması güzel bir gelişmedir. Bunu da ifade etmiş olayım. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımla selamlıyorum, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı ikinci söz, Bingöl Karlıova'da düzenlenen Güneşin Doğuşu Festivali ve alternatif 
turizm konusunda söz isteyen Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu'na aittir. 

Buyurun Sayın Ataoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

2.- Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu'nun, Bingöl Karlıova'da düzenlenen Güneşin Doğuşu 
Festivali ve alternatif turizme ilişkin gündem dışı konuşması 

KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünden itibaren başlayan 
ve bir hafta boyunca sürecek olan Bingöl ilimizin Karlıova ilçesindeki Güneşin Doğuşu Festivali 
şenliklerinden ve bu vesileyle güzel Bingöl'ümüzün turizm potansiyelinden birkaç cümleyle bah
setmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, her yıl 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 3.250 metre yüksekli
ğindeki Bingöl Dağlarının Kale Tepesi'nden güneşin doğuşunu normal durumundan çok farklı bir 
hâlde seyretmek mümkündür. Tam anlamıyla güneşin doğuşu, normal hâlinden çok daha farklı ola
rak dünyanın sadece iki yerinden izlenebilmektedir. Birincisi; İsviçre'nin Alp Dağları'ndan, ikinci 
olarak da Bingöl Dağları'nın Kale Tepesi'nden. O bakımdan, bu harika olayın ilimiz ve ülkemiz tu
rizmi açısından ne kadar önemli olduğunu sizlerin ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dik
katlerine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugünlerde Karlıova ilçemizde normal hâlinden çok farklı bir şekilde görü
nen güneşin doğuşu olayından ve bu enteresan doğa harikasından sizlere bir miktar bahsetmek isti
yorum. Bu harika doğa olayını seyredebilmek için Bingöl Dağlarının yamacına herhangi bir araçla 
gittikten sonra zirveye, yirmi beş otuz dakikalık bir yürüyüşle akşamdan çıkılır. Güneş doğarken ilk 
etapta hafif bir kızartı ile belirir. Kızartı etrafta çok renkli güzellikler ve dekorlar yaratır. Daha sonra 
insana korku veren bir karartı hâlini alır. Kızarıklıklar yavaş yavaş bir kor parçası hâline gelir. Bu kor 
parçası içinde insan yüzünü andıran üç büyük leke belirir. Güneş kızartı, karartı hâlinde yavaş yavaş 
açılmaya başlar. Daha sonra ufukta görülerek oluşumunu tamamlamak üzereyken altın bir küre gibi 
gözükmeye başlar. Döndükçe etrafa binlerce ışık saçar. İşte tam bu sırada insanoğlunun daha önce 
hiç görmediği renkleri o anda görmek mümkündür. Düşünebiliyor musunuz, o ana kadar insanoğlu
nun hiç görmediği ve isimlendirmediği renkleri görmek ne müthiş bir duygu. Daha sonra güneş bir 
elmas parçası gibi kristalleşip eski durumunu almaya başlar. Bu seyir insana oldukça heyecanlı anlar 
yaşatır. Gözlerde yaşarma ve ışık saçma gibi durumlar meydana gelir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Bingöl ili özellikle birçok doğa zenginliğiyle yerli ve yabancı 
turistleri kendine çekebilecek turizm potansiyeline sahiptir. Bingöl'ün doğa güzelliklerini ünlü sey
yah Evliya Çelebi "Seyahatname" adlı eserinde uzun uzadıya anlatır. Evliya Çelebi, Türkiye'nin çe
şitli yörelerinde bulunan yaylaları ismen sayar ve bu yaylaların içinde en meşhur, en güzel ve en 
beğenilen yaylaların Bingöl yaylaları olduğunu söyler. Yüzyıllar sonra Cumhuriyet döneminin ünlü 
şairlerinden Kemalettin Kamu: 

"Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun 

Nadir duyabildiği taze bir heyecanla... 

Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla 

Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına, 

Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına!" mısralarıyla biten şiirinde Bingöl yaylalarını öve 
öve bitiremez. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

KAZIM ATAOĞLU (Devamla) - Yaylalar ve doğal göllerin yanında Bingöl ili ve ilçeleri or
manlar, mesire yerleri, doğal sular, termal ve su kaynakları, içmeler, güneşin doğuşu, Yüzen Ada, av 
turizmi ve kış sporları etkinlikleri gibi doğal turizm potansiyeline sahiptir. 

Sözünü ettiğim turizm alanları özellikle Bingöl'e 20 kilometre mesafedeki Kös Kaplıcaları, Sol
han ilçemizdeki Yüzen Ada ve Karlıova ilçemizden seyredilen güneşin doğuşu harikası, gerekli ted
birlerin alınması hâlinde ilimizin sosyoekonomik kalkınmasında önemli ölçüde katkı sağlayacak 
alanlardır. 

Az önce de ifade ettiğim gibi, güneşin doğusuyla ilgili bu harika doğa olayının ve ilimizdeki 
diğer turizm alanlarının ilimiz ve ülkemiz turizmine kazandırılması hususunu Kültür ve Turizm Ba
kanlığımızın yetkililerine ve özellikle Sayın Bakanımızın yakın ilgi ve alakalarına bir kez daha 
önemle sunarken, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ataoğlu. 

Bu arada, Sayın Yusuf Coşkun da gelecek yılki güneşin doğuşuna hepimizi davet etti, ben de bu
radan duyurmuş olayım. (Alkışlar) 

Gündem dışı üçüncü söz, Edirne ilindeki Çakmak Barajı yapımında yaşanan sorunlarla ilgili 
söz isteyen Edirne Milletvekili Sayın Rasim Çakır'a aittir. 

Buyurun Sayın Çakır. (CHP sıralarından alkışlar) 

3.-Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, Edirne ili Uzunköprü ilçesi Çakmak Barajı 'nm yapımıyla 
ilgili yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mehmet A li Şahin 'in cevabı 

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Edirne ili Uzunköprü ilçesi Çakmak Barajı'mn yapımıyla 
ilgili yaşanılan sorunları yüce heyetinizle paylaşmak ve çözüm üretmek adına söz aldım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, küresel ısınmanın getirmiş olduğu zorunlu bir sonuç, maalesef,.toplam almış 
olduğumuz yağış miktarında yıllara göre ciddi bir azalma söz konusu. Bunun yanında, nüfusumuz-
daki hızlı artış, kişi başına yıllık su tüketim miktarını süratle azaltıyor Türkiye'de. 
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Bu gerçeğin yanında, nehirlerimizi, göllerimizi yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı ne kadar 
hızla kirlettiğimizi de göz önüne alırsak, önümüzdeki yıllarda, suyun, ülkemizde yaşayan insanlar açı
sından ne kadar önemli bir meta hâline geleceğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. 

Değerli arkadaşlarım, buna paralel olarak, Trakya'nın su kaynaklan bakımından hızlı göç al
ması, çarpık sanayileşme ve su kaynaklarının yetersizliği Trakya'da bu sorunu biraz daha ön plana 
çıkarıyor. 

Trakya'nın normal yer altı ve yer üstü su potansiyelinin 2 katı miktarda Meriç Nehri'nden Saros 
Körfezi'ne dökülen su var. Yani önümüzdeki süreçte Trakya'da su sıkıntısı yaşanmaması için 12 mil
yar metreküp Saros'a boşa akan Meriç Nehri suyunu bir şekilde depolamak ve insanoğlunun hizme
tine sunmak acil bir çözüm isteyen sorun. 

Bunun yanında, Dışişleri nezdinde Meriç Nehri'nin Yunanistan ve Bulgaristan ayağında kir
lenmesinin önüne geçilmesini sağlamak, talep etmek de Dışişleri Bakanlığımızın önünde duran 
önemli bir görev. 

Bu maksatla Suakacağı Barajı ve Çakmak Barajı'nın Trakya'nın gelecekteki su kaynaklarını ar
tırmak ve sıkıntılara şimdiden çözüm üretmek adına yapımının hızlandırılması gerektiği, ayrılan öde
neklerin muhakkak ve muhakkak ciddi miktarlarda artırılması gerektiği apaçık ortada. Edirne 
Milletvekili olarak ben, başta Sayın Maliye Bakanına ve Hükümete bu konunun ciddiyeti ve vaha-
metiyle ilgili, bilgilerine, takdirlerine sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Çakmak Barajı'nın yapımı başladı yalnız şöyle bir sıkıntımız var: Çakmak 
köyünün topraklarının üçte 2'si barajın su toplama havzasında ve müteahhit firma ve Devlet Su İş
leri köylüye gidiyor diyor ki: "Sizin tarlanızda çalışmaya başladık. Bize muvafakatname verin." Yani 
sizin tarlanıza gireceğiz dozerlerle, bize muvafakatname verin. Şimdi, köylü soruyor: "Benim tarlamı 
istimlak edecek misin? Kaç paraya istimlak edeceksin? Parasını ne zaman ödeyeceksin?" Bu soru
ların karşılığı yok. Yani devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir süreç işliyor. 

Buna paralel olarak bu köyün, Çakmak köyünün yapılacak olan barajdan bir karış toprağı su
lanmıyor yani kendisi faydalanmıyor. Ondan, barajdan çok köyler faydalanacak, çok büyük bir arazi 
faydalanacak ama Çakmak köyünün üçte 2 toprağı sular altında kalmasına rağmen kendisi bir kanş 
sulamada barajdan istifade edemiyor. Yani köyün ekonomik yaşamı, geleceği tehdit altında. Bu in
sanların toprakları su altında kalıyor; peki, ne ile geçinecekler? Yarınlarına çocuklarını, torunlarını 
nasıl hazırlayacaklar? 

İşte, mademki bir iş yapıyoruz, bu işi dört başı mamur yapmak durumundayız. Yani köyün 8 bin 
dönüm civarında, barajın üstünde olan, kuru tarım yapılan arazisine projede bir değişiklik yapılarak, 
tadilat yapılarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

RASİM ÇAKIR (Devamla) - .. .burayı artı değeri yüksek ürün yetiştirmek adına, ekolojik tarım 
adına, sulu tarım yapılabilecek bir aktarmayla bu 8 bin dönüm arazi sulanabilir hâle getirilebilir. 

İki: Tarım Bakanımız gerçi burada yok ama Tarım Bakanlığının biliyorsunuz hayvancılıkla il
gili destekleme projeleri var. Mademki bu köyün üçte 2 toprağı sular altında kalıyor, köyde hayvan
cılığın gelişmesi adına Bakanlık herhangi bir köyde uygulayacağı projeyi, bu Çakmak köyünde 
uygulayabilir ve insanlar bundan sonraki ekonomik faaliyetlerini hayvancılık ve ekolojik tarım üze-
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rine geliştirebilirler. Ama bunların öncelikle Hükümet tarafından değerlendirilmesi lazım, öncelikle 
bir iş yaparken yaptığımız bu işin eksisi nedir, artısı nedir ve hangi noktada faydası vardır, hangi 
noktada zarar veriyoruz, köylüye hesabının yapılması lazım. 

Ben Sayın Çevre ve Orman Bakanımızın -Devlet Su İşleri de onun bünyesinde olduğu için Sayın 
Bakanımıza- ve Sayın Tarım Bakanımızın bu konuyla ilgili dikkatlerini çekiyor, yüce heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çakır. 

Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin. 

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Edirne Milletvekili Arkadaşımız Sayın Rasim Çakır, Edirne'de yapımına başlanan Çakmak Ba-
rajı'yla ilgili bazı sorunları dile getirmek için söz aldılar, biraz önce de kendilerini dinledik. 

Değerli arkadaşlarım, bu barajla ilgili öncelikle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çakmak Barajı 
sulama amaçlı bir barajdır. Bununla ilgili ihale, geçtiğimiz yılın sonunda, 19 Kasım 2007 tarihinde 
yapılmıştır ve müteahhitle sözleşme de bu yılın 14 Martında gerçekleştirilmiş ve bir hafta sonra da 
yani 20 Martta da müteahhit işe başlamıştır. Sözleşmeye göre işin süresi bin dört yüz takvim günü
dür. Şu ana kadar bu barajla ilgili 200 bin metreküp kazı yapılmıştır, çalışmalar da hâlen devam et
mektedir. Baraj gövdesinin hazine ve orman arazileri içerisinde kalan kısımlarında tahsis işlemleri 
yapılmıştır. Bu alandaki sıyırma ve temel kazıları da, biraz önce ifade ettiğim gibi, devam etmekte
dir. 

Sayın Çakır, biraz önce bu barajdan etkilenecek olan ve bu baraja da ismini veren Çakmak kö
yünden bahsettiler. Baraj aksının geçeceği Çakmak köyünde arazileri baraj gövdesi altında kalacak 
olan özel mülkiyet sahipleri ile ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük bu ayın 28'inde, yani 28 Tem
muzda uzlaşma için bir araya gelecektir. Bunun için bu köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli du
yurular yapılmıştır. Tabii, vatandaşlarımızın bir kamu hizmeti ortaya konurken zarara uğramamaları 
açısından onların ne gibi beklentileri olduğunu tespit etmek ve kamu olarak da bu tespitler istika
metinde vatandaşlarımıza yardımcı olmak bizim görevimizdir, devletin görevidir ve devlet yetkisini 
kullanan hükümetin, hükümetlerin görevidir. 

Sayın Çakır, yine bu bölgeyle ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğının görev alanına giren bazı önerilerde de bulundu. İlgili bakan arkadaşlarımız bugün burada bu
lunamıyorlar, ben onlar adına bu bilgileri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Mutlaka sizin ortaya 
koyduğunuz bu önerileri ilgili bakan arkadaşlarımız değerlendirmeye alacaklardır. 28 Temmuzda ta
raflar bir araya geldiğinde, inşallah, bir sağlıklı çözüm bulunur diye temenni ediyorum. 

Tabii, bu arada ayrıca kamulaştırmayla ilgili işlemler de bir taraftan devam etmektedir. Bu pro
jeyle ilgili 2008 yılında 3 milyon YTL'lik bir ödenek ayrılmış, ancak 7 milyon YTL ek ödenek talep 
edilmiştir. Demek ki bu yılın sonuna kadar 10 milyon YTL'lik bir harcama bu baraj için gerçekleş
tirilecektir. Yine, bu yıl için 300 bin YTL olan kamulaştırma ödeneği de 1 milyon YTL ek ödenek 
verilmesi suretiyle 1 milyon 300 bin YTL'ye çıkarılmıştır. 

Benim bu barajla ilgili son olarak söyleyeceğim, kuşkusuz ki bu tür imkânlarımızı Türk tarımı
nın gelişmesi için kullanmamız, vatandaşlarımızın yararlanması için kullanmamız ve bu konuda çok 
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daha fazla gayret sarf etmemiz görevimizdir diye düşünüyorum. İlgili bakanlık ve kuruluşlar Sayın 
Çakır'ın ifade ettiği doğrultuda inanıyorum ki daha ciddi şekilde konuyla ilgileneceklerdir. 

Ben böyle bir konuyu gündeme getirdiği için Sayın Çakır'a, değerli milletvekili arkadaşımıza 
teşekkür ediyor ve sizlere de saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÖNERGELER 

L- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy 'un (6/695) esas numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/79) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 283. sırasında yer alan (6/695) esas numaralı sözlü soru öner

gemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

M. Akif Paksoy 

Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.-İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 milletvekilinin, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki so
runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli sektörlerinden biridir. 
Türkiye'de ihracatın başlıca kalemlerinden biri olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, çoğu zaman eko
nomik sorunlarıyla gündeme gelmektedir. İhracat içerisinde bu kadar büyük öneme sahip olan tekstil 
ve konfeksiyon sektörü, ülke ekonomisine yalnızca ihracat açısından katkı sunmamaktadır. Ayrıca; 
ülkemiz gibi yoğun genç nüfusa sahip ülkelerde, önemli bir istihdam kaynağı olma özelliğine sahip
tir. Ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sektörü 2,5 milyon kişiye doğrudan, 10 milyon kişiye de dolaylı 
istihdam sağlamaktadır. Sektör çalışanlarının çoğunluğunu kadınlar ve kırsal kesimden göç etmiş genç 
nüfus oluşturmaktadır. Kayıt dışı çalıştırılan işçilerin büyük bir kısmında ise çocuklar yer almaktadır. 
Ayrıca; sektörde yaklaşık 2 milyon kişi kayıt dışı çalışmaktadır. Dolayısıyla bu durum, tekstil sektö
ründe sendikal örgütlenmenin önünü tıkamaktadır. İşçiler, işlerini kaybetmekten korktukları için ör-
gütlenememekte, bu nedenle de büyük bir kısmı iş yasalarındaki haklarından habersizdirler. 

Türk sanayisinin hızla büyüyen sektörü olan tekstil ve konfeksiyon fabrikalarının çoğunda iş 
sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri ne yazık ki alınmamakta, çalışma koşulları ile ilgili yasa ve tüzük
lere uyulmamaktadır. Çalışma saatlerinin uzun olması, çalışılan mekanların temiz olmaması, ücret-
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lerin zamanında ödenmemesi gibi nedenler sektör çalışanlarını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca ça
lışma alanlarının tümünde havalandırma, uygun sayıda pencere ve klima konulmaması, makinelerin 
bakım ve onarımının yapılmaması, tehlikeli maddelerin uygun şekilde depolanmaması, sıhhi tedbir
lerin ve yangın güvenliğinin alınmaması da işçilerin sağlık sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. 
Çalışanlarda genellikle sinüzit, duyma kaybı, astım-nefes darlığı, bel ve kol ağrısı gibi benzer rahat
sızlıklar görülmektedir. Örneğin; tekstil ve konfeksiyon sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan 
kot taşlama atölyelerinde çalışan işçiler bu eksiklikler yüzünden sonu ölümle sonuçlanan silikozis gibi 
ciddi hastalıklara yakalanmaktadırlar. 

Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe çalışan işçilerin ciddi sağlık sorunları yaşaması denetim me
kanizmalarının yetersiz kaldığını ve bu konunun daha ayrıntıyla araştırılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bundan dolayı, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki eksikliklerin belirlenmesi, çözüm yollarının tes
piti ve sağlık koşullarının korunması ve iyileştirilmesi için, var olan standartların daha etkin hale ge
tirilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis 
Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

l )Sacid Yıldız (İstanbul) 

2) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

3) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

4) Necla Arat (İstanbul) 

5) Atila Emek (Antalya) 

6) Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 

7) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

8) Birgen Keleş (İstanbul) 

9) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

10) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

11) Ahmet Ersin (İzmir) 

12) Nevingaye Erbatur (Adana) 

13) Abdullah Özer (Bursa) 

14) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

15) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

16) Tayfur Süner (Antalya) 

17) Yaşar Tüzün (Bilecik) 

18) Rahmi Güner (Ordu) 

19) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

20) Nesrin Baytok (Ankara) 

21) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 

22) Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 

23) Ali Kocal (Zonguldak) 

24) Mustafa Özyürek (İstanbul) 

25) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
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2.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 milletvekilinin, Mersin ili Gülnar ilçesinde meydana 
gelen orman yangınının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7.7.2008 tarihinde Mersin ili Gülnar ilçesinde meydana gelen ve can ve büyük mal kaybı ile 
orman servetini yok eden yangına zamanında ve yeterli müdahalede bulunulmamasının nedenlerini 
araştırmak ve bu konuda ihmali bulunanları tespit etmek ile yangından zarar gören yöre halkına ya
pılması gereken yardımlar ile yanan ormanların yeniden oluşturulmasına ilişkin alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uya
rınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

2) Vahap Seçer (Mersin) 

3) Ali Oksal (Mersin) 

4) İsa Gök (Mersin) 

5) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

6) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

7) Sacid Yıldız (İstanbul) 

8) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

9) Birgen Keleş (İstanbul) 

10) Nevingaye Erbatur (Adana) 

11) Atila Emek (Antalya) 

12) Abdullah Özer (Bursa) 

13) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

14) Tayftır Süner (Antalya) 

15) Yaşar Tüzün (Bilecik) 

16) Yaşar Ağyüz (Gaziantep) 

17) Necla Arat (İstanbul) 

18) Nesrin Baytok (Ankara) 

19) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

20) Rahmi Güner (Ordu) 

21) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

22) Osman Kaptan (Antalya) 

23) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

24) Ali Kocal (Zonguldak) 

Gerekçe: 

Mersin ili Gülnar ilçesinde 07.07.2008 günü saat 12 sıralarında meydana gelen orman yangınında 
özellikle Delikkaya, Kavakoluğu, Tepeköy (Lapa), Korucuk, Çavuşlar, Koçaşlı, Emirhacı, Beydili, 
Ulupınar köyleri tamamen ya da kısmen zarar görmüştür. İki yurttaşımız ölmüş, 50 civarında yurt
taşımız kimisi hafif, kimisi ağır yaralanmıştır. 
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CHP milletvekillerinin bölgede yaptığı incelemeler sırasında; yangının çok geniş bir alanda et
kili olduğu, binlerce kızılcam ağacının yandığı, evlerin, ahırların, samanlıkların, meyve bahçeleri ve 
fidanlıkların tamamen yanıp kül olduğu, küçük ve büyükbaş çok sayıda hayvanın telef olduğu tespit 
edilmiştir. 

Gülnar'da orman yangınının meydana geldiği bölgede yaptığımız incelemeler ve yurttaşları
mızdan aldığımız bilgilere göre; 

Yangının elektrik iletim hatlarından meydana geldiğini, 

Yangına hemen ve etkin şekilde müdahale edilmediğini, 

Yangın söndürme ekip ve ekipmanının yeterli olmadığını, 

Köylerin boşaltıldığı ve köylülerin söndürme faaliyetlerine sokulmadığını, 

Görev alan mevcut ekiplerin yöreyi bilmediklerini, bu yüzden etkin ve verimli çalışmadıklarını, 

Yangın söndürmede görev alan ekiplerin sadece ormanı söndürmeye çalıştıklarını, kendilerine 
talimat verilmediği için başlangıçta yurttaşlarımızın ev ve bahçelerindeki yangınına müdahale et
mediklerini, 

Arazi engebeli ve dağlık olduğu için arazözlerin etkili olamadığını, bu yüzden helikopterle mü
dahalenin gerekli olmasına karşın başlangıçta yeterli sayıda helikopterle müdahalede bulunulmadığı, 

Gıda ve barınma yardımlarının zamanında yapılmadığını, 

Bu nedenlerle yangının hemen söndürülmediği, zararların büyüdüğü görülmüştür. 

Yaşananlar için, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu "Olayın bir afet olduğu" ve Dev
let Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen ise "yangının boyutlarının korkutucu olduğu..." şeklinde değer
lendirmelerde bulunmuşlardır. Bu değerlendirmeler bizlerce de paylaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, yörenin biran önce yangın öncesindeki ekonomik konumuna taşınması gerek
mektedir. Bununla birlikte, yanan alanlar tekrar orman sahası ve bahçeliklere dönüştürülmelidir. 

Ayrıca Türkiye gibi orman yangınları açısından riskli bir ülkede, hala yangınlar karşısında za
manında müdahale bulunulamaması ve yeterli önlem alınamamasının nedenlerinin de ortaya konul
ması son derece önemlidir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, yangın felaketine maruz kalan yurttaşlarımıza yapılacak yar
dımların ve yöre ormanlarının eski haline döndürülmesi için alınacak önlemlerin Yüce Meclisimizce 
ele alınması son derece önem taşımaktadır. 

3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 milletvekilinin, Bartın ilindeki turizmin 
araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bartın, Karadeniz Bölgesinin batı bölümünde, 59 km.lik sahil şeridiyle, doğuda Kastamonu, 
doğu ve güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur. Yüzölçümü 2 bin 143 km2 olup, 
nüfusu 184 bin 178'dir. Dağları, ovaları, yaylaları, akarsuları, Küre Dağlan Milli Parkı ve masmavi 
deniziyle turizm cennetidir. 

Bartın'da yazları sıcak, kışları serin geçen ılıman bir deniz iklimi hüküm sürmektedir. Merkez, 
Amasra, Ulus ve Kurucaşile olmak üzere 4 ilçesi, Arıt, Kozcağız, Kumluca, Abdipaşa ve Hasankadı 
beldeleriyle birlikte 268 köyü bulunmaktadır. 
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Tarihi Paphlagonia bölgesindeki antik kentlerden, Sesamos (Amasra), Kromna (Kurucaşile) ve 
Erythinoi (Çakraz) Bartın sınırları içerisindedir. Bartın 3000 yıllık geçmişinden günümüze taşıdığı 
seçkin tarihi, kültürel ve folklorik değerleriyle ve olağanüstü güzellik sergileyen doğal turizm kay
naklarıyla önemli bir cazibeye sahiptir. 

Bartın'da Kültür turizmine yönelik olarak; Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dö
nemlerine ait çeşitli eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi, Kale, Kuşkayası yol anıtı, yer altı gale
risi ve kiliseler ile Roma Meclis Sarayı kalıntıları, Merkez ilçede; Aya Nikolas Kilisesi, höyükler ile 
Osmanlı dönemi eserlerinden camiler, köprüler, hanlar, hamamlar ve ahşap Bartın evleri, Kromna 
kenti kalıntıları olan Tekkeönü Kalesi, 400 yıllık bir geleneği yansıtan el sanatlarından ahşap yat ve 
tekne yapımcılığı, Ağaç oymacılık ve işleme işleri, telkırma ve işleme ürünleri sayılabilir. 

Fatih Sultan Mehmet'in görür görmez hayran kalıp, lalasına "Lala Lala Çeşmi Cihan bu mu ola", 
Yani dünyanın gözü bura mı, diye sorup hayran kaldığı Amasra ile birbirinden güzel, İnkumu Plajı, 
Amasra Plajı, Çakraz Plajı, Güzelcehisar, Mugada, Hatipler ve Kızılkum Plajları, Kurucaşile, Tek
keönü ve Kapısuyu Plajları cennet Bartın'ın önemli Deniz turizmi alanlarıdır. 

Küre Dağlan Milli Parkı, Uluyayla, Gezen ve Ardıç Yaylaları deniz, ırmak, doğa gezi ve yürü
yüş alanları, Gürcüoluk Mağarası ile de aynı zamanda bir doğa turizmi cennetidir. 

Bartın kültürel, folklorik, doğal değerler bakımından geniş bir potansiyele sahiptir. Merkez de 
bulunan Fırınlı Kalesi, Çeştepe höyüğü, Manastırtepe tümülüsü, Manastırtepe nekropolü, Deveciler 
tümülüsü, Sivritepe tümülüsü, Durnuk kaya mezarları, Güzelcehisar kale kalıntıları, Osmanlı döne
mine ait ahşap evler önemli tarihi değerlerdir. Amasra ilçesinde; yer altı galerileri, oyma mağaralar 
ve bedesten kalıntıları, akrapol ve nekropol, Direklikaya, Tavşan Adası, manastır kalıntıları, Boz-
tepe mabet kalıntısı, Roma köprüsü ve su kemeri, şehir hamamı, kaymakamlık lojmanı ve Bahriye 
mektebi, antik kentin görünen yüzleridir. 5 bin kişilik tiyatro, forum, şeref yolu, yer altı çarşısı, ak
ropol ve nekropol gibi bölümler toprak altındadır. Ulus ilçesinde; Hasandede Türbesi, Şimşirli Baba 
Camii ile Mirzaşah, Karahasan ve Kırtepeler höyükleri önemli tarihi kalıntılardır. 

Bartın'da her yıl yerel etkinlik olarak; Bartın Tiyatro Festivali, Gazi Günü, Bartın Kültür, Sanat, 
Turizm ve Çilek Festivali, Ahşap Tekne ve Yat Festivali, İnkumu Yaz Şenliği, Ulus Doğa Festivali, 
Abdipaşa Kültür ve Tarım Festivali, Bartın Kitap Fuarı, Amasra Yağlı Direk Şenlikleri, Belgesel 
Film Günleri, El Emeği Göz Nuru Hediyelik Eşya Fuarı, Amasra Fetih Günü düzenlenmektedir. Ay
rıca Bartın mutfağı, 100'den fazla zengin yemek çeşidi ile de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çek
mektedir. 

Dünyada hızlı gelişen sektörlerin başında gelen turizm; Ülkemiz açısından da gelişme potansi
yeli en yüksek sektördür. Dünya Turizm Örgütünün geleceğe yönelik projeksiyonlarına göre, gele
cek 40 yılda en hızlı ve düzenli büyüyecek sektör olarak turizm gösterilmektedir. Dünya sıralamasına 
bakıldığında ülkemiz turist sayısı açısından 14. ve turizm gelirleri açısından 20. sırada yer almakta
dır. Ülkemiz mevcut potansiyeline bakıldığında durumumuzun daha yüksek seviyelere ulaşması ve 
yeni turizm alanlarının hızla geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak; Bartın'da; Bartın Valiliği, Amasra Belediyesi ve Zonguldak Karaelmas Üniver
sitesi Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından turizmin geleceği masaya yatı
rılmış, çalışma grupları oluşturulmuş ve özellikle Amasra'da oluşturulan sekiz adet çalışma grubu 
çözüm önerilerini ve sorunları masaya yatırarak hedeflerini belirlemişlerdir. Ayrıca Bartın ilimizin 
ekonomik gelişimi için KOSGEB ile birlikte DPT tarafından Bartın Yerel Kalkınma Projesi başla-
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tılmış ve Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumu (URAK) tarafından teknik danışmanlık sağlana
rak turizm, yatçılık, organik tarım ve mobilya olmak üzere dört kümelenme üzerinde çalışılmış ve 
proje tamamlanmıştır. 

Bu çözüm önerilerinin hayata geçirilebilmesi ile Bartın daha yaşanabilir bir kent olacak, turizmi 
daha canlı hale gelecek, turizm hizmet kalitesi artacak, doğal, tarihi ve kültürel değerler korunarak 
sürdürülebilirliği sağlanacak, kent kültürüne sahip çıkılacak, tanıtımların daha bilinçli ve doğru bir 
şekilde yapılması ve turizme yönelik donanımların uluslararası standartlara kavuşturulabilmesi sağ
lanacaktır. 

Bu nedenle; Turizm kenti olan Bartın ilimizin; ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmesi, is
tihdam yaratabilmesi, turizm yatırımcısının yöreye özendirilebilmesi, turizme yönelik yatırım pro
jelerinin devreye sokularak, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin geliştirilmesi ile ülke ve 
bölge ekonomisine sağlayacağı katkıların araştırılması amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince "Meclis Araştırması" açılmasını say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

1) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

2) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

3) Tacidar Seyhan (Adana) 

4) Cevdet Selvi (Kocaeli) 

5) Tayfur Süner (Antalya) 

6) Atila Emek (Antalya) 

7) Birgen Keleş (İstanbul) 

8) Eşref Karaibrahim (Giresun) 

9) Hüseyin Unsal (Amasya) 

10) Gökhan Durgun (Hatay) 

11) Abdulaziz Yazar (Hatay) 

12) Canan Arıtman (İzmir) 

13) Ahmet Ersin (İzmir) 

14) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

15) Mehmet Ali Susam (İzmir) 

16) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

17) Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 

18) Faik Öztrak (Tekirdağ) 

19) Tekin Bingöl (Ankara) 

20) Sacid Yıldız (İstanbul) 

21) Rahmi Güner (Ordu) 

22) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

23) Necla Arat (İstanbul) 

24) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
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(x) 269 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 
görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

1 'inci sırada yer alan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu'nun görüşmelerine başlıyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/589) 
(S. Sayısı: 269) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Komisyon raporu 269 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında 
görüşülecektir. Bu nedenle, tasan, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Sayın Akif 
Hamzaçebi söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Hamzaçebi (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere 
söz aldım. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

49 ana madde, 7 de geçici madde olmak üzere toplam 56 maddeden oluşan ve "Kamu Mali Yö
netimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" adını taşıyan bu tasarı çok çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmaktadır. 

İsminde "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" olmakla birlikte, 56 maddelik tasarının sa
dece 10 maddesi bu Yasa'da değişiklik öngörmektedir. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişiklik öngören maddeler dışında ikinci en 
büyük değişiklik, toplu konut mevzuatıyla ilgili olan değişikliklerdir. Toplu Konut İdaresini ilgilen
diren değişiklik sayısı da, madde sayısı da 7'dir. 

Bunun dışındaki maddelere baktığımızda, Özelleştirme İdaresinden Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demiryollarına, Devlet Hava Meydanları İşletmesine, bir kısım kamu personelinin özlük hakla
rına kadar çok çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılmaktadır. 
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Yine, toplumumuzun çok önemli bir kesimini, özürlü bireylerimizi, özürlü vatandaşlarımızı il
gilendiren, onların eğitimleriyle ilgili olarak bu kesimi, özürlü vatandaşlarımızı kaygıya sevk eden, 
mevcut haklarının ellerinden gittiği endişesine yönelten çok önemli bir düzenleme vardır. Bu konu
lara yönelik olarak düzenlenen tasarının çok önemli hükümler ihtiva ettiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, tasarının on maddesiyle değişiklik öngördüğü Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu 2003 yılı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş ve 2006 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Başlangıçta yürürlük tarihi 2005 yılının başı olarak öngörülmüş olmakla bir
likte, geçiş döneminin uzamasına duyulan ihtiyaç yürürlüğün bir yıl sonraya kaymasına yol aç
mıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yasalaşmasına katkı ve destek verdiğimiz Kamu Mali Yöne
timi ve Kontrol Kanunu, gerçekten, kamu mali yönetiminde çok önemli düzenlemeler yapmıştır. 
Parlamentonun bütçe hakkını genişletmiştir yani kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ola
bildiğince geniş bir çerçevede Parlamentodan geçmesine imkân veren bir düzenleme yapmıştır. 
Bu çerçevede, geçmişin kötü alışkanlıklarını tasfiye edecek şekilde "belirli gelirlerin belirli gi
derlere tahsis edilmemesi" diyebileceğimiz bir bütçe ilkesi belirlemiştir. Bu ilke, 2000'li yıllara 
kadar kamu mali yönetiminde yaşadığımız fon ve benzeri uygulamaların tekrarını önlemeye yö
nelik bir düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlar, bu düzenlemeyle, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun koymuş ol
duğu bu ilkeler çerçevesinde de, 2004 yılında çıkarılmış olan 5217 sayılı Kanun'la da kamu mali 
yönetimindeki özel gelir ve gider ödenek kaydı uygulamasına son veren düzenleme yapılmıştır. 

Şimdi, bu şekilde kuralları koyduktan sonra, her fırsatta geriye dönüp çeşitli kamu kurumları
nın ihtiyaçlarını gerekçe göstererek tekrar "belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi" olarak 
isimlendirebileceğimiz bütçe ilkesine ters gelen bu uygulamayı her fırsatta görüyoruz. Bu yasada da, 
bu tasarıda da bunun örneklerini görüyoruz. 

Tasarıda yer alan, Millî Eğitim Bakanlığına ait okul arsalarının satışıyla DSİ ve Karayollarına 
tahsisi, taşınmazların satışından elde edilen gelirlerin bu kurumların bütçesine ödenek kaydedil
mesi, TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden elde edilen gelirlerin kara yolu ve demir yolu ya
pımı amacıyla Ulaştırma Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak kaydı, özel gelir olarak bütçeye 
alınıp bu kuruma -Ulaştırma Bakanlığına- ödenek olarak kaydedilmesi, bu belirttiğimiz bütçe ilke
sinin ihlalidir. 

Değerli arkadaşlar, bunlar ilk bakışta kulağa hoş gelebilir. Belirli gelirlerin belirli giderlere tah
sis edilmesi kavramıyla "ne güzel bir buluş" şeklinde bir yanlış algılama içerisine girebiliriz. Aynı 
yanlış algılamayı 1980'li yıllarda fonlarda gördük. O zaman fonlar ilk çıktığında müthiş bir buluş ola
rak isimlendirilmişti. 2000'li yıllara geldiğimizde fon uygulamasının mali disipline, bütçe uygula
masına nasıl zarar verdiğini ülke olarak gördük, yaşadık ve bu acı tecrübeden sonra 2001 yılından 
itibaren Türkiye Cumhuriyeti birkaç istisna haricinde fonları tasfiye etti. Özel gelir ve ödenek kaydı 
veya gelir ve ödenek kaydı uygulamaları da fon benzeri uygulamalardır. Şimdi kulağa hoş gelebili
yor ancak istisnai olarak yapılan düzenlemelerin giderek yaygınlık kazandığını gördüğüm için istis
nanın kurala dönüşmek üzere olduğunu görüyorum. Bu doğru değil değerli arkadaşlar, bundan 
vazgeçmek gerekir. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dışında, ikinci olarak değineceğim önemli düzenle
meler, bu tasarıyla merkezî yönetimdeki bazı kurumların imar planı yetkilerine yönelik olarak yapı-
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lan düzenlemelerdir. Normalde imar planı yapılması konusunda iki otorite vardır: Belediyeler ve bü
yükşehir belediyeleri ve belirli kamu projeleriyle ilgili olarak da çok sınırlı bir şekilde Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı. 

Şimdi, AKP Hükümetleriyle birlikte bu planlama sürecine, bu plan otoriteleri arasına merkezî 
yönetime dâhil bazı kurumların da dâhil edildiğini görüyoruz, bu kurumların imar planına ilişkin 
yetkilerinin genişletildiğini görüyoruz. Toplu Konut İdaresinin imar planı yetkisi, Özelleştirme İda
resinin imar planı yetkisi -ki bu iki yetki bu tasarıyla da genişletilmektedir- ve bunlara ilave olarak 
TCDD'nin taşınmazlarına yönelik olarak bu kuruma verilen plan hazırlama ve yine bu kurum taşın
mazlarına yönelik olarak özel bir şekilde tanımlanmış ve hızlandırılmış bir planlama süreci. 

Değerli arkadaşlar, bunları doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Küreselleşmenin gay-
rimenkule olan talebi artırdığı bir gerçektir. Özellikle 2001 krizinden, daha doğrusu 2001 yılında 
Amerika'daki İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra dünya ekonomisinde meydana gelen olağan
üstü büyümenin gayrimenkule olan talebi zirve noktasına getirdiği, taşıdığı çok açıktır. Yine bu bü
yüme sürecinin, dünyadaki büyüme sürecinin yükselen ekonomilere çok geniş bir likiditeyi sevk 
ettiği bir gerçektir. Bütün bunlar gayrimenkule olan talebi artırmış ve gayrimenkul fiyatları olağan
üstü yükselmiştir. Yine böyle bir süreçte kentsel yenileme, kentsel dönüşüm gibi kavramların da ül
kelerin gündemine ve Türkiye'nin gündemine girdiğini görüyoruz. Her iki gelişme, hem kentsel 
yenileme hem gayrimenkule olan talebin artışı, kent merkezlerindeki arsa talebinin artışı anlamına 
gelmektedir. İşte Hükümetin, merkezî yönetimin kurumlarına, Özelleştirme İdaresine, TOKİ'ye, 
TCDD'ye vermiş olduğu bu yetki, kent merkezlerindeki arsa talebinin de karşılanmasına yöneliktir. 
Kentsel dönüşüm bir yönüyle kentin çarpık yapılaşmış, sağlıksız yapılaşmış semtlerinin, bölgeleri
nin modernize edilmesi, modernleştirilmesi ise öbür yanı da kent merkezindeki arsa talebinin karşı
lanmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, TOKİ'ye verilen imar planı yetkisi bu tasarıyla genişletilmektedir. TOKİ, 
mevcut yasasıyla kentsel dönüşüm alanında, gecekondu önleme alanlarında, toplu konut alanlarında 
veya kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanlarında imar planı yapma yetkisine sa
hipken, tasarı, TOKİ'nin mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazlarda konut alanı dışında, konut uy
gulama alanı dışında da imar planı yapma yetkisine sahip olmaktadır. Yani, TOKİ, İstanbul'un 
merkezinde veya Ankara'nın merkezinde sahip olduğu herhangi bir taşınmaza, konut alanı dışında, 
istediği fonksiyonu, örneğin bir ticari alan fonksiyonunu, bir plaza fonksiyonunu verebilecektir. 
Bunun kesinlikle doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Aynı çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşınmazları için bu kuruma verilen 
ve bu kurumun hazırladığı planların üç ay içerisinde belediye meclisleri ve valilikler tarafından aynen 
veya değiştirilerek kabul edilmesi, bu yapılmadığı takdirde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca resen 
uygulamaya konulması yolundaki düzenleme hukuka aykırıdır, Anayasa'ya aykırıdır değerli arka
daşlar. TCDD gibi 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel hukuk hükümlerine tabi 
olan bir kuruma imar planı yetkisi verilmesi ve onun için hızlandırılmış bir imar planı tasdik süreci 
getirilmesi, özel hukuk hükümlerine tabi herhangi bir anonim şirket için, herhangi bir gerçek kişi 
için imar planı süreci tanzim etmekten daha farklı değildir. 

Değerli arkadaşlar, yine Özelleştirme İdaresine verilen mevcut yasaya göre var olan imar planı 
yetkisinin sit alanlarında birtakım kısıtlamalardan kurtarıldığını görüyoruz. Tasarıyla yapılan dü
zenlemeye göre Özelleştirme İdaresi sit alanlarında sahip olduğu taşınmazların imar planlarını ya
parken 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun getirmiş olduğu kısıtlamalara 
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tabi olmayacaktır. 2863 sayılı Kanun'un 17'nci maddesine göre sit alanlarında koruma amaçlı imar 
planı yapılır. Koruma amaçlı imar planı, sözünü ettiğim maddede belirtilen uzmanlar heyeti tarafın
dan hazırlanır. Onun, orada tanımlanmış, özel bir süreci var. Şimdi, Özelleştirme İdaresinin sit alan
larında, örneğin İstanbul'da sahip olduğu bir taşınmaza yönelik olarak veya birden fazla taşınmaza 
yönelik olarak ana kuralı değiştirip buradaki değeri artırma gayesine yönelik olarak bir plan yetki
siyle donatılmasını, kültür ve tabiat varlıkları koruma mevzuatına aykırı olmak bir yana, kültür tari
himize bir saygısızlık olarak görüyorum, kültürel birikimimize bir saygısızlık olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bunlar hep kent merkezindeki arsa talebini de sağlamaya, karşılamaya yö
nelik düzenlemelerdir. Bir yönüyle değerin artırılması, bu değerin bütçeye aktarılması gibi mali yanı 
olan bu düzenlemeler öte taraftan kent merkezindeki yapılaşma yoğunluğunun artırılmasına yöne
liktir. Yapılaşma yoğunluğunun büyük kentlerde artması, örneğin İstanbul'da artması, İstanbul'da 
nüfusun artması demektir, İstanbul'da altyapı sorunlarının ortaya çıkması demektir, İstanbul'da tra
fik sorununun ortaya çıkması demektir, var olan bu sorunların daha ağırlaşması demektir değerli ar
kadaşlar. Bundan belki kısa dönemde mülk sahipleri yararlanacaktır. Yoğunluğu artırılmış imar 
planlarıyla mülk sahiplerinin değerleri kazanacaktır. Bundan kısa dönemde herkes kazanıyor gözü
kecektir ama biraz önce belirttiğim sorunlar, yarın 20-30 milyonluk İstanbul karşımıza çıktığında, İs
tanbul'da herkes kaybedecektir. O sorunlar herkesin kaybedeceği bir İstanbul yaratacaktır. 

İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan 2 metrekaredir, Avrupa Birliği ortalamaları 14 metreka
redir. İptal edilen çevre düzeni imar planında 2 metrekarenin artırılmasına yönelik olarak bile bir ça
banın olmadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerde, kavşaklarda icraatlarını anlatan birtakım ilanlar 
asıyor, şu kadar su borusu döşedik, şu kadar yeşil alan yarattık diye. Ben bir şey rica ediyorum: İs
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı kavşaklara, aynı alt geçitlere kendi görev döneminde 
ne kadarlık alanı imara açtığını, inşaata açtığını ilan etmelidir. Böylece, İstanbullular, diğer icraatlar 
yanında İstanbul'daki yapılaşma yoğunluğundaki artışı da görebilmeliler. Öte taraftan, muhtemel bir 
İstanbul depreminin İstanbul'daki riskli semtlerde tehlike altında tuttuğu vatandaşlarımıza yönelik 
olarak, onların yaşadığı binaların rehabilitasyonuna, güçlendirilmesine yönelik olarak hiçbir düzen
lemeyi görmüyoruz, bu konuda atılmış bir adım görmüyoruz. Yarın muhtemel bir İstanbul depre
minde enkazın altında kalacak, hayatlarını kaybedecek vatandaşlarımız, Hükümetin, bu tasarının ilgi 
alanına girmiyor. Bu tasarı, merkezî yönetimin kurumlarının imar planı yetkisini artırarak, onun sı
nırlarını genişleterek gayrimenkullere biraz daha rant, biraz daha değer kazandırma gibi bir gayretin 
peşinde. 

Değerli arkadaşlar, bunları doğru bulmadığımı, bunları Türk insanının, İstanbul'daki, büyük 
kentlerdeki insanımızın ihtiyaçlarıyla bağdaşır görmediğimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, TOKİ'yle ilgili düzenlemelerden bir iki tanesine daha değinmek istiyorum. 
TOKİ'ye yönelik çeşitli kanunlarla birtakım düzenlemeler bugüne kadar yapıldı, TOKİ teşvik edildi. 
Toplu konut uygulamasıyla görevli bir kurumun teşvik edilmesi son derece doğaldır. Güzel işler de 
yapıyor TOKİ. Ancak verilen teşvikler hiçbir zaman rekabeti bozmamalı değerli arkadaşlar. Örnek 
veriyorum: 80 metrekarenin altındaki sosyal konutlar için TOKİ'ye teşvik verirken TOKİ'yle aynı 
standartta ev yapan özel sektöre de aynı teşviki vermek gerekir. TOKİ tapu harcı ödemezken özel sek
tör tapu harcı ödüyorsa burada bir eşitsizlik vardır. Bu, rekabeti, piyasayı bozar. TOKİ'yi destekle
yelim, TOKİ'ye kaynak verelim değerli arkadaşlar. TOKİ'nin desteğini bu şekilde yapalım. 
Hükümetin yaptığı bir uygulama vardı, yurt dışı çıkış harcı gelirini TOKİ'ye vermişti. Ama bakın, 
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2007 yılında da bu düzenlemede Hükümet bir değişiklik yaptı, TOKİ'nin yurt dışı çıkış harcı gelir
leri baş aşağı gitti. 2006 yılında 102 milyon YTL TOKİ yurt dışı çıkış harcı geliri elde ederken 1 
Nisan 2007'de yapılan değişiklikle bu harç 2007 yılında yarı yarıya azaldı, 58 milyon YTL'ye düştü. 
2008 yılının ilk altı aylık toplamı 23 milyon YTL'dir. 2008 yılının yıllık toplamı, 2006 yılının yarı
sına ancak denk gelecektir. 

Önerim şudur: İddianız, o zaman " 15 YTL'ye indiriyoruz yurt dışı çıkış harcını 70 YTL'den, is
tisnaları kaldırıyoruz, aynı geliri sağlayacağız." demiştiniz. Aynı gelir tutmadı. Yani uygulayacaksa-
nız bunu bence doğru dürüst uygulayın, uygulamayacaksanız gelin bundan vazgeçelim, 15 YTL'lik 
yurt dışı çıkış harcı uygulamasıyla vatandaşları sınır kapılarında uğraştırmayalım. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bekleme yok ama. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gelin, bunu kaldıralım değerli arkadaşlar, gelin, 
bunu kaldıralım. 1980 öncesinde bu denendi, dış seyahat harcamaları vergisi olarak. 80 sonrasında 
toplu konut fonu vardı, yurt dışı çıkışında alınan. Bunların başarısızlığı görüldü, bunlardan o za
manki hükümetler vazgeçti, tekrar getirdiniz. Bakın, kötüye kullanım var, iyi çalışmıyor sistem. 
Gelin, bunu kaldıralım. Eğer "uygulayacağız" diyorsanız da TOKİ'ye doğru dürüst kaynak sağlaya
lım bundan. 

Değerli arkadaşlar, tasarının özürlü vatandaşlarımızla ilgili çok önemli bir düzenlemesi var. 2005 
yılında Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda değişiklik öngören bir kanun ile özürlü bireyle
rimizin eğitimlerine veya rehabilitasyon hizmeti ihtiyacına yönelik bir düzenleme yapıldı, Millî Eği
tim Bakanlığına bu görev verildi. Güzel bir düzenlemeydi. Bu çerçevede uygulama yürüyor. 

Türkiye'de özürlü vatandaşlarımızın sayısına ilişkin sıhhatli bir bilgi yok ancak bulabildiğim 
bilgileri sizle paylaşmak istiyorum: Türkiye İstatistik Kurumunun 2000 yılında yapmış olduğu bir 
istatistiğe göre nüfusumuzun yüzde 12,3'ü yani 8,6 milyonu özürlü. Bunu biraz daha belli gruplara 
indirgersek, ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü vatandaşlarımızdan -nüfu
sun yüzde 2,58'i yani- 1 milyon 800 bini bu gruba giriyor. Yetkililere sordum: Sizdeki rakam nedir? 
Bana 1 milyon gibi bir rakam telaffuz edildi. Belki o da doğru olabilir. Çünkü bu rakam eski bir 
rakam, eski nüfus sayımıyla bu rakam belirlenmiş. 

Şimdi, bunu 1 milyon olarak kabul etsek bile bu nüfusun şu anda 194 bini bu eğitimi alıyor, 
özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının verdiği eğitimi 194 bin kişi alıyor. 4 bini bunların eğitim 
alıyor, 190 bini de rehabilitasyon merkezlerinde o belirlenen program çerçevesinde o hizmeti alıyor. 
Güzel bir uygulama. Şu an devlete olan aylık maliyeti 70 milyon YTL düzeyinde. Ancak bu nüfu
sun, özürlü bireylerimizin toplam sayısı dikkate alındığında bu rakamın yükseleceği anlaşılıyor. Öyle 
anlaşılıyor ki yükselen rakam Hükümeti bu konuda bu harcamaları kısma yönünde veya belli kural
lara bağlama yönünde bir düzenlemeye sevk etti. 

Değerli arkadaşlar, şimdi konuyu münhasıran özürlü bireylerimizin eğitim süreleriyle ilgili ola
rak almamak gerekir. Tasarı bu konuda eğitim süreleriyle sınırlı olarak gerekli olan harcamaların 
Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanacağını öngörüyor. Bu eğitim süreleri Bakanlık tarafından belir
lenecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Öncelikle bu yetkinin objektif kullanılmasını gerektiren birtakım kurumsal düzenlemeler mad
dede yoktur. Madde bu yönüyle özürlü bireylerimizi son derece endişeye sevk etmiştir. Onları ra
hatlatacak, onları endişeden kurtaracak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca, özürlü bireylerimizin münhasıran eğitimi olarak da almamak gerekir konuyu. Eğitim 
sürelerinin sonucunda bu bireylerimizin iş becerilerini kazanması, birtakım sosyal ortamlar içeri
sinde olabilmesi, yaşama ilişkin birtakım becerileri kazanması da önemlidir. Bunları eğitim prog
ramlarıyla sınırlı olarak almamak gerekir. Eğitim programlarının bitiminde bile bu hizmetlere bu 
vatandaşlarımız ihtiyaç duyabilir. Buna ilişkin ve diğer konulara ilişkin maddelerde önergelerimiz var
dır. Önergeler üzerinde arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yapacaktır. Ben sözlerimi burada bitiriyo
rum, bitirirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 

Gruplar adına ikinci söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Erkan 
Akçay'a ait. 

Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Partim ve şahsım adına muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasarı önce alt komisyonda görüşüldü ve üzerinde önemli değişiklikler yapılan bir tasarıdır. 
Öyle ki muhalefetin eleştiri, öneri ve değişiklik önergeleri bir tarafa, Hükümet tarafından on dokuz 
adet değişiklik önergesi verilmiştir. Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında 
da yine iktidar tarafından bu defa tam yirmi adet daha değişiklik önergesi verilmiştir. Şimdi merak 
ettiğimiz husus, Genel Kurul görüşmeleri sırasında Hükümet kanadından daha ne kadar değişiklik 
önergesi verileceğidir. 

Değerli milletvekilleri, bu tutum Hükümetin hazırlıksızlığını, kararsızlığını, yeterince analiz ve 
etüt yapmadığını ve bilhassa bazı maddelerde niyetinin pek de halisane olmadığını göstermektedir. 

Tasarının 11 'inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na ek 13'üncü madde eklenerek 
toplam 17 adet yeni kadro tahsis edilmektedir. TOKİ'nin koruma ve güvenlik hizmeti, hizmet satın 
alınması suretiyle özel güvenlik şirketlerince sağlandığından, mevcut koruma ve güvenlik kadrola
rında çalışan 13 personelin yeni kadrolara atanması amaçlanmakta ve 4 adet kadro ayrıca ilave edil
mektedir. Bu durum AKP'nin kadrolaşma gayretlerinin tipik bir örneğidir. Toplu Konut İdaresinin şu 
anda toplam 331 adet personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadronun 300'ü dolu, 31 'i boştur. Acil per
sonel ihtiyacı varsa öncelikle mevcut boş kadrolarla karşılanması gerekir. Bunları ifade ederken, her 
kurumda olduğu gibi TOKİ'de de mevcut personelin terfisi için ihtiyaç duyulan bir kısım kadroların 
boş bırakılması gerektiğini de göz ardı etmiyoruz. 

Bu tasarıyla TOKİ Başkanlığına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına her tür ve ölçekteki plan
lar ile imar planlarını yapma, yaptırma, tadil etme yetkisi verilmekte ve daha önce verilen yetkiler 
daha da genişletilmektedir. Bu düzenlemelerle belediyelerde ve Bayındırlık Bakanlığında olan imar 
yetkisi, bu kuruma da verilerek imar planında bir karmaşa meydana getirilmektedir. TOKİ Başkan
lığına bakanlıkların talebi hâlinde proje ve uygulama yapmak ve yaptırmak yetkisi verilerek TO
Kİ'nin görev alanları ve yetkisi alabildiğine genişletilmektedir. 
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Elbette TOKİ desteklenmeli, güçlendirilmelidir ve sosyal faydası artırılmalıdır. Ancak tüm bu 
değişiklikler TOKİ'yi kamu kurumları arasında ve serbest piyasada imtiyazlı bir konuma getirmek
tedir. Kamu arsalarını kullanması, imar planları yapabilmesi, bazı vergi ve harçlardan muaf olması 
ve yapılan tüm bu düzenlemeler TOKİ'yi kuruluş gayesinden uzaklaştırmakta, TOKİ'yi serbest pi
yasa içinde haksız rekabet yapan ayrıcalıklı bir kurum hâline getirmektedir. Hâlbuki 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunu'nun ana gayesi, dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut inşa etmek, gece
konduyu önleme faaliyetleri yürütmek, toplu konut alanlarına arsa temin etmek, ferdi ve toplu konut 
kredisi vermek, afet mahallerine konut yapımını organize etmek, iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf 
ve sanatkârlarımıza ait iş yerleri ve küçük sanayi teşebbüslerini desteklemektir. Tamamen sosyal 
amaçlara yönelmesi gereken TOKİ, lüks konutlara da yönelerek inşaat sektöründe özel firmaları zor 
duruma düşürmektedir. 

Tasarının 16 ve 17'nci maddesiyle, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun'da bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Buna göre, herhangi bir sosyal güvenlik ku
rumundan gelir veya aylık bağlanmayan ve sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayı gerektiren bir 
işte de çalışmayan hak sahiplerinin aylıklarının on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz 
günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak ödeneceği öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, savaşlara katılarak zaferler kazanan, ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde tem
sil eden, Türk kahramanlığını dünyaya tanıtan gazilerimiz 1005 sayılı Yasa'yla şeref aylığı bağlana
rak ödüllendirilmiştir. Ancak, 5595 sayılı Yasa'yla gazilerimiz şeref aylığı açısından ikiye bölünmüş, 
hiçbir sosyal güvencesi olmayan veya bir işte çalışmayan gazilerin şeref aylıkları on altı yaşından 
büyük işçiler için uygulanan asgari ücrete yükseltilmiş, diğerlerininki aynı kalmıştır. Bu durum bütün 
gazilerimizi üzmektedir. Şeref aylığında "şeref kavramının verdiği yüksek duygular dışında hiçbir 
mülahaza gözetilmemesi gerekmektedir. Şeref payesi ayrım gözetilmeyecek, hassas ve manevi mo
tifi esas olan bir husustur. Bu yüzden tüm gazilerimizin şeref aylıklarının ayrım yapılmaksızın asgari 
ücrete yükseltilmesi gerekmektedir. 

Tasarının 25'inci maddesiyle, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun'un ek 3'üncü maddesi değiştirilmektedir. Maddede, asgari yüzde 20 özürlü bireylerden, 
özel eğitim kurumları kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon mer
kezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülenlerin eğitim giderleri, Bakanlık tarafın
dan tespit edilen toplam eğitim süreleriyle sınırlanmakta ve buna ilişkin giderlerin, her yıl Maliye 
Bakanlığınca belirlenen miktarının Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek
ten karşılanacağı öngörülmektedir. Yapılan bu düzenlemeyle, özürlülere verilen eğitim ve rehabili
tasyon hizmetlerine önemli sınırlama ve ödeneklerine kısıtlama getirilmektedir. 

Ülkemizde bulunan 1.740 adet özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde toplam 190 bin öğ
renci eğitim görmekte ve Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları verilerine göre, bu özel kurumlara büt
çeden her ay 65 milyon YTL ödeme yapılmaktadır. Bu düzenleme, son birkaç yıl içerisinde sayıları 
artan özel eğitim kurumlarını çok zor durumda bıraktığı gibi, özürlüleri ve ailelerini de mağdur ede
cektir. 

Bu yasa eğer olduğu gibi geçerse engelli bir birey yaşadığı sürece yalnızca kırk dört hafta yani 
toplam on ay eğitim alabilecektir çünkü engellilerle ilgili eğitim programlarının süreleri kırk dört ile 
kırk sekiz hafta arasında sınırlandırılmıştır. Sekiz yıllık temel eğitimin zorunlu olduğu ülkemizde 
engellilerin eğitiminin on ayda tamamlanması beklenmektedir. 
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Bu yasa yürürlüğe girdiğinde, bugün hizmet veren özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin yüzde 
90'ından çoğu on aylık eğitim süresini doldurmuş görüneceğinden eğitimin dışına çıkarılacaktır. Öğ
rencilerinin tamamına yakınını kaybeden özel eğitim kurumları, yasanın yürürlüğe girmesiyle ken
dilerini kapatmak zorunda kalacaklardır. Böylelikle, engellilerin çoğu eğitim alabileceği kurumlardan 
mahrum kalacaktır. 

2005 yılında AKP Hükümeti zamanında çıkartılan yasaya güvenerek özel rehabilitasyon mer
kezi açan binlerce kişiyi yine siz yüzüstü bırakıyorsunuz. Eğer bu yasa tasarısı olduğu gibi çıkarsa 
bu kurumlar kapılarına kilit vuracak, bu kurumlarda çalışan binlerce personel işsiz kalacak, devlet de 
kurumlardan aldığı vergilerden mahrum kalacaktır. 

Dünyada engelli sayısı 500 milyonu aşarken Türkiye'de engelli sayısı 8,5 milyona ulaşmakta
dır. Türkiye'deki nüfusun yüzde 12'sini engelliler oluşturmakta ve Türkiye engelli nüfusu oranı 
içinde birden fazla engeli bulunanların oranı ise yüzde 11 'i bulmaktadır. Engelli gruplarına göre Tür
kiye'deki engellilerin dağılımına bakıldığında, yüzde 12'lik oranın içerisinde yüzde 1,25'i ortopedik, 
binde 60'ı görme, binde 37'si işitme, binde 48'i zihinsel ve yüzde 9'u oranında diğer engelliler bu
lunmaktadır. 

Kişisel ve ortak çabalar istenilen gelişmelerin uzağında kaldığı için, her gün milyonlarca özürlü 
ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Özürlüleri toplumun dışına iten, onları üretici yerine tüketici 
yapan, sosyal bütünleşmelerini engelleyen en önemli sorun ise özürlü ayrımcılığıdır. Siyasi irade 
özürlülerin eşit birer vatandaş olmaları yönünde uzun dönemli planlar yapamaz ve bunları uygula
maya dönüştüremez ise özürlüler alanında çıkartılan yasalar ve düzenlemeler yetersiz kalacaktır. 

Özel rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin bir de sosyal boyutu bulunmaktadır. Engelli 
birey yalnız başına değerlendirilecek tek bir kişi olarak düşünülmemelidir. Bir çocuğun engelli oluşu 
tüm ailenin yaşamını doğrudan etkilemektedir. Özellikle annesi yaşamının tüm zamanlarını çocu
ğuyla geçirmek zorunda kalmaktadır, üretim ilişkilerinde rol alamamakta, aile bütçesine katkı suna
mamaktadır. Engelli ailesi kendisini eksik hissetmekte, çocuğunu toplumdan gizleyebilmektedir. 
Toplumdan soyutlanmış ortamlarda yaşayan çocuklarda saldırgan eğilimler gelişmekte ya da bu ço
cuklar dış dünyaya tamamıyla kapanmaktadırlar. Bireysel ihtiyaçlarını dahi gideremez duruma gel
mekte, yaşadıkları sürece çevresine yük olarak kalmaktadırlar. Eğitim yoluyla çocuk sosyalleşmekte, 
olabildiğince kendi başına yaşamını sürdürebilir duruma getirilmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde engelli bireyler devlet korumasındadır. Engellilik belirlendiği anda 
çocuklar devlet korumasına alınmaktadır. Çocuğun bakımı, korunması ve eğitimi, yaşadığı sürece 
devlet tarafından sağlanmaktadır. Engelli çocuk, ailesi için bir ayıp, bir yük olmaktan çıkarılmak
tadır. 

Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli sorunlardan biri de eğitim konu
sunda karşılaştıkları sorunlardır. Ülkemizde engellilerin yüzde 97'sinin eğitim imkânlarından yoksun 
kaldığı tahmin edilmektedir. Bu da sorunun bizdeki boyutu hakkında yeterince fikir vermektedir. Bu 
eğitim oranıyla, engellilerin sorunlarını çözmek, onları topluma kazandırmak, toplumla bütünleştir
mek mümkün değildir. Rehabilitasyon ve araç gereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması da en
gellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki engellerden birisidir. 

Toplumsal talebi karşılamaktan uzak olması nedeniyle eleştirilen Özürlüler Yasası'nın iyileş
tirme ve özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel ve bedensel engelli çocukların toplumsal hayata katılımı 
ve engellilerin bireysel, toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verdiği yardımın özel re-
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habilitasyon eğitim kurumlarınca uygunsuz raporlarla sabote edildiği, eğitimin koordinasyonunun 
ve kalitesinin yeterli olmadığı, yeterli uzman ve teknik donanımdan yoksun olduğu şeklindeki id
dialar, kamuoyunda birileri tarafından dile getirilmektedir. 

Eğer, bu bahsedilen sorunlar gerçekten varsa bu sorunun nedeni, gerektiği gibi denetim yapıl
mamasıdır. Zimmet defterine bakmak, yangın kovalarının boyasına bakmak dışında bir denetim ya
pılsaydı bu tür konuları şimdi dile getiriyor olmazdık. Eğer bu iddialar doğruysa burada yeterli 
denetimi yapmayan Hükümet sorumlu değil midir? Birkaç merkez böyle yaptı diye tüm özel reha
bilitasyon merkezlerini cezalandırmak doğru değildir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 26'ncı maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak
kında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, daha önce özelleştirilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları limanlarından Hazine hesaplarında bekletilen paranın 293 milyon YTL'si büt
çeye gelir kaydedilmektedir. Gelir kaydedilen bu tutarı kara yolları yapımında kullanılmak üzere Ka
rayolları Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. Ayrıca 
bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra Devlet Demiryollarına ait limanların özelleştirilmesinden 
elde edilecek gelirlerin tamamının bütçeye özel gelir kaydedileceği, gelir kaydedilen bu tutarların 
yüzde 60'ının kara yolu yapımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, geriye kalan yüzde 
40'ının ise demir yolu yapımında kullanılmak amacıyla Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek 
kaydedileceği öngörülmektedir. 

Tasarının 29'uncu maddesiyle 4706 sayılı Kanun'a eklenen geçici lO'uncıı maddede yapılan 
düzenlemeyle, hazineye ait olup Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerine tahsisli veya 
kullanımında olan taşınmazların satışından elde edilecek gelirlerin bir yandan bütçeye gelir, diğer yan
dan bu kurumların yapım ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçelerine öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

26'ncı, 29 ve 43'üncü maddelerdeki bu düzenlemeler, mali disiplini daha da bozmaktadır. Be
lirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi yaygın ve mutat bir uygulama hâline getirilmektedir. 
Kamu kaynakları satılarak âdeta kuruma özel fonlar oluşturulmaktadır. Kamu kaynaklan ile kamu ku
rumları içinde oluşturulan özel fonların bütçe disiplinini nasıl bozduğu, kamu hizmetlerini merkezî 
hükümet tarafından planlanamaz ve yönlendirilemez hâle getirdiğini ve bu fonların tasfiyesinde ya
şanan güçlükleri çok yakın dönemden hatırlıyoruz. Bu uygulamalarla mali yapımız disiplinsiz ve 
savruk bir karakter göstermektedir. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsisi uygulaması esasında is
tenen amacı gerçekleştirmekten uzak bir uygulamadır. Neticede o kuruma bütçeden verilmesi gere
ken ödenek, tahsis edilen gelir kadar azaltılarak verilecektir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 5'inci maddesinde kamu maliyesinin 
temel ilkeleri sayılmıştır. Bu maddede kamu mali yönetiminin uyumlu bir bütün olarak oluşturulup 
yürütüleceği, maliye politikasının makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluştu
rulacağı, kamu mali yönetiminin mali disiplini sağlayacağı, kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi 
ile ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-
fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılacağı be
lirtilmektedir. 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması 
ve borç yönetiminin hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütüleceği 6'ncı maddede hükme bağlan
mıştır. 
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Bütçe ilkeleri, yine 13 'üncü maddenin (g) fıkrasında belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edil
memesinin esas olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Bütün bu hükümlere rağmen, AKP Hükümeti kamu mali yönetimine ilişkin bütün ilkeleri ve 
kanun hükümlerini hiçe saymaktadır. Gerek alt komisyonda gerekse sonraki Plan ve Bütçe Komis
yonu görüşmeleri sırasında Hükümete yönelttiğimiz şu sorulara cevap verilmemiştir: Kara yolları 
yapımı nedeniyle tahakkuk ettiği hâlde ödenmeyen ne kadar hak ediş borcu bulunmaktadır? Türkiye 
Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dış kredi kaynaklarıyla yapılan ve hâlen ya
pımı devam eden kara yolları projeleri hangileridir, tutarları ne kadardır ve bu krediler hangi kay
naklardan temin edilmiştir? Bu tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra AKP Hükümeti 
tarafından özelleştirilmesi düşünülen Devlet Demiryolları limanları hangileridir? Belirli gelirlerin 
belirli giderlere tahsisi yöntemiyle hangi kara yolu ve demir yolu projeleri gerçekleştirilecektir? Bu 
sorulara cevap verilmemiştir. 

Tasarının 29'uncu maddesindeki geçici 9'uncu madde düzenlemesiyle, hazinenin özel mülki
yetinde bulunan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen veya kulla
nımına bırakılan taşınmazlar, Maliye Bakanlığınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz devredilmektedir. Bu düzenlemenin, Devlet Hava Meydanlarını özelleştirme 
faaliyetinin bir adımı olduğu endişesini taşımaktayız. 

Tasarının 29'uncu maddesiyle, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanun'a geçici 8'inci madde eklenmekte ve bu düzenlemeyle hazinenin özel mülkiyetinde bulunan 
taşınmazlar üzerinde lehlerine kırk dokuz yıldan az süreli olarak irtifak hakkı tesis edilenlerin irtifak 
hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süresi kırk dokuz yıla çıkarılmaktadır. Bu durum tek taraflı 
menfaat sağlamaktır. 

Tasarının 3'üncü maddesiyle, Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 51 'inci maddesinin dördüncü ve 
beşinci fıkralarında değişiklikler yapılarak, Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli hazine mülkiyetindeki 
taşınmazların satışına fırsat verilmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Bu düzenleme her konuya rant açısından bakan, rant ve ticari he
sapları eğitimin önüne geçiren bir anlayışın tezahürüdür. Bu düzenlemeyle Hükümetin, bilhassa 
büyük kentlerimizdeki çok kıymetli yerlerde bulunan okulları ve arsalarını satarak gelir temin etmek 
ve bu gelirlerin okul yapımı ve bakımında kullanılmasını amaçladığı anlaşılmaktadır. Konunun iyi 
etüt edilmediği, getireceği fayda ile mahzurların birlikte değerlendirilmediği görülmektedir. Konu, 
sosyal fayda ve maliyet, şehirleşme, çevre ve trafik düzeni ve altyapı açısından yeniden değerlendi
rilmelidir. Burada belirli gelirlerin belirli giderlere tahsisiyle, yine bütçe ilkesi ihlal edilmektedir. 
Bağış ve yardımlarla vatandaşlarımıza okul yaptırtma politikasından sonra şimdi AKP Hükümeti 
bütün dikkatini, ne var ne yok bütün kamu taşınmazlarını ve kaynaklarını satışa yöneltmiştir. Yapıl
ması gereken: Kayıt dışı ekonominin önlenmesine ve vergi gelirlerinin adil ve sağlıklı bir şekilde ar
tırılmasına öncelik verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akçay. 
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Gruplar adına üçüncü söz Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın 
Hasip Kaplan'da. 

Buyurun Sayın Kaplan. 

DTP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Demokratik Toplum Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Zaten yasanın ismine baktığımız zaman, bir yanda "Kamu Mali Yönetimi" bir yanda "Kontrol 
Kanunu" bir yanda da "Bazı Kanunlar" bazı bazı kanunlar yani farklı farklı kanunlar farklı farklı ko
nular... İhtiyaca binaen hepsi bir araya getiriliyor, bir torba yasa hâline getiriliyor. O torba yasa da 
uygulamada ihtiyaca binaen son iki aydır çıkan bütün yasalar o çerçevede çıkarılıyor. Bu yasayı da 
çıkardıktan sonra inanın Maliye Bakanı, Başbakandan da, en büyük devlet yetkilisinden de daha yet
kili, mali kontrolü, tasarrufu sağlayan yetkilerle donatılmış olacak. Böyle bir yasa tasarısı üzerinde 
konuşacağız. 

Zaten dikkat ederseniz deniliyor ki: "5018 sayılı Yasa çıktıktan sonra son iki yılda meydana 
çıkan bazı teknik sorunları, ifadeleri, uygulamaları düzeltmek, denetlemek amacıyla biz bu yasayı çı
karıyoruz." Oysa -yeri geldiğinde bahsedeceğiz- Anayasa Mahkemesinin iptal kararları da var. "On
ları da nasıl dolanırız, onu aşarız?" gibi maddeler var. 

Bakın, 1 'inci maddeden başlayacağım. 1 'inci maddenin gerekçesinde deniliyor ki: " . . . mobil te
lekomünikasyon pazarında on beş yıllık bir süre için 2 'nci tip telekomünikasyon ruhsatıyla yetki
lendirilecek sanal mobil alanında hazine payı alınması..." Şüphesiz bu tür hizmetler yapıldığı zaman 
devlet hazine payını alacak, altyapısını sunuyorsa bu özel sektöre, sermayeye, bütün devletin top
raklarını sunuyorsa, iletişimini sunuyorsa elbette ki oradan pay alacak yani kâr eden sermayeye bu 
hizmeti sunduktan sonra tabii ki pay alacaksınız. Ama şunu sormak istiyorum samimi olarak: Tür
kiye'de on beş milyon cep telefonunun üzerine çıkıldı, on beş milyonun üstüne... On beş milyon 
cep telefonundan sabit aidat ücreti alınıyor, alınan konuşma ücretlerinin yüzde 65'i de vergi. Şimdi, 
konuşma ücretinin yüzde 65'i vergi. Kardeşim, bu vergiyi azaltmayı düşünmeyecek misiniz? Tamam, 
alın, alın da ya hazine payını o şirket bu sefer bu verginin üzerine tekrar koyup vatandaşa yansıtırsa? 

İşte, felsefemiz burada ayrışıyor AKP'yle, Hükümetle. Yani biz milyonlarca insanımızın şu an 
bakkal dükkânında, kahvehanede, hiç siftah etmeden dükkânını kapatan tekstil mağazalarında -fı
rıncı hariç ki özel bunlar, zorunlu tüketim gıdaları olan yerler- birçok yerde yaprak kımıldamazken, 
borçlar ödenmezken herkesin cep telefonlarından dolayı icra takiplerine takıldığı, bu konuda inti
harların çoğaldığı bir dönemde sadece bu olası önümüzdeki dönem 2 'nci tip telekomünikasyon ya
tırımlarını da dikkate alıp hazineye para almak iyi. Ee, vatandaşı nasıl düşüneceğiz? O yanı da "Allah 
kerim" deyip bir kenara bırakıyoruz. Bu bir yanı. 

Şimdi, 2 'nci maddede, bakıyorum TOKİ rakamları şahane, 61 spor salonu, bilmem kaç tane şey. 
Ya, Allah için rica ediyorum Sayın Bakandan, Sayın Spor Bakanımızdan da, şu TOKİ bir de Şır
nak ' ta.. . Silopili gençler bir dosya gönderdi bana. Şırnak merkezi, Silopi'deki spor kulübü, Cizre 
Spor Kulübü, Uludere, Beytüşşebap -kendi ilimden söylüyorum- şu hizmetlerinden bir kısmını da 
bize, Şırnak'a, o gençlere gönderseler -ki en çok gözetilmesi gereken gençlik de oradaki gençliktir, 
şüphesiz onu da ifade edeyim, ben bunu bir ayrımcılık olarak söylemiyorum, ama- seksen altı yıllık 
cumhuriyetin, seksen yedi yıllık cumhuriyetin, uygulamaların getirdiği ihmalle hiçbir tesisi olma-
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yan Silopi Spor Kulübü gelip diyor ki: "Belediye arsa verse, Bakanlık da biraz yardım etse, spor ku
lübümüzü güçlendirsek iyi olur." Tabii ki iyi olur. Bu hizmetleri de TOKİ yaparken kadrolarını ta
mamlasın, ama hizmeti de adil dağıtsın. Biz bunu diyoruz, yani muhalefet olarak bunu söylediğimiz 
zaman, yani halkın da sesini duyurmak istiyoruz. 

Şimdi, bu Hazine avukatlarına icra takibi. Bunlar teknik konular, yani ben buna takılmak iste
miyorum, ama 7'nci maddede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Karayolları, Havayolları 
olayları var, münhasıran da buralardan alım-satım, yap-işlet-devret boyutuyla bir gelir elde edilmesi 
düşünülüyor. 

Şimdi, bunu da anlayabiliriz, ama ilginçtir, uygulama sorunlarından kaynaklanan bu tasarı, ne
dense Yap-İşlet-Devret Yasası çıktıktan sonra o yasayı tamamlamak üzere çıkan bir yasa. Yap-İşlet-
Devret Yasası daha çıkalı iki ay oldu. Ee, peki iki ay içinde çıktığına göre daha uygulanmayan 
Yap-İşlet-Devret Yasası'nın hangi uygulama sorunu var, hangi göleti sattınız, hangi barajı sattınız, 
hangi limanı sattınız da sorun yaşadınız, daha belli değil, ama bu yasa onu tamamlamak üzere ko
nulmuş. 

Şimdi, burada şeye dikkat etmek istiyoruz. Devlet Demiryolları, Hava Meydanları, Karayolları 
ve kıyı şeritleri, üç noktaya biraz değinmek istiyorum. Şimdi "Kıyılarımızdaki tesisler" diyor 9'uncu 
madde. " . . . bazı sanayi kuruluşlarının yatırımı kendilerinin gerçekleştirmesi kaydıyla iskele, dolgu, 
liman yapma izni verilmiştir." diyor. 

Şimdi, 1987 yılından sonra yapılan düzenlemeler de dikkate alınarak; şimdi, bu kadar basit mi, 
bu kadar masum mu bu tasarı? Şimdi bu, bu kadar bu cümleyle sığdırılabilecek kadar basit mi? Şimdi, 
Tuzla'da 100'ü aşkın cinayet, iş kazası yaşanırken, siz Tuzla kıyı şeridinde olan bir yer olarak orayı 
kırk dokuz yıllığına, sağlık güvencesini, iş güvencesini, sosyal güvencesini sağlayamamış şirketlere 
nasıl vereceksiniz, hangi vicdanla bunu teslim edeceksiniz? Yani bunu hazırlamadan, aşmadan, orada 
bunu hak edecek şirketleri bulmadan teslim etmek doğru mudur? Bu yetkiyi alırken, kullanırken 
bunun öngörüleri çok önemli. 

Bakın, diyor ki: "İskele, dolgu ve liman yapım izni verilmiştir." Bir taraftan, Turizm Strateji 
Planı çıkaracaksınız 2023- Cumhuriyetin 100'üncü yılı için. Buradan biz de sorduk, soru önergele
rimiz oldu. CHP'nin de bu konuda araştırma önergeleri oldu. İğneada- Kıyıköy ekokent turizmi ku
rulacak, on ekokent turizmi kurulacak bu bölgede bir çimento fabrikası yükselmiş, ikinci çimento 
fabrikası kuruluyor. Bu çimento fabrikası da ormandan, turizm alanlarından geliyor turistik limana; 
yat limanı olması gereken limanda çimento fabrikası iskelesi kuracak. Şimdi, bu yasayla siz kalkıp 
bir taraftan turizm ekokenti ilan ederseniz o alanı, turizmini de mahvederseniz, ormanını da mahve
derseniz, denizini de mahvederseniz, balıkçılığını da mahvederseniz, sadece üç beş şirket, açgözlü
nün karnı doysun değil, paralarına para katsın diye çevreyi felakete sürüklerseniz, bu yasa da ona 
hizmet ederse elbette ki biz bu yasaya muhalif kalırız. 

Bu kıyılarımızdaki tesisler konusu yakın zamanda basındaydı. Bodrum Güllük'te bakıyorsunuz 
deniz dolmuş. Denize geliyor şantiye arabaları kum çekiyor, denizi dolduruyorlar. Proje yok, izin 
yok, ruhsat yok. Kıyı, deniz, tarih, ilgili bakanlık... Bakanlık sonradan diyor ki: İzin, ruhsat olmaz, 
turizm... Yahu, bu ülke bu kadar başıboş mudur? Bu kadar rahat, herkesin istediği yerde denizi dol
duracağı, herkesin istediğinde turizm tesisi kuracağı, herkesin istediği yerde ağaç keseceği, herkesin 
istediği yerde... Bu ülkenin denizi, bu ülkenin 73 milyon insaninindir. Bu 73 milyon insanının be
deller ve savaşlar uğruna aldığı bu toprak ve denizi kendi babasının malı gibi kullanacak. E, atas-
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özümüz: "Devlet malı deniz, yemeyen domuz." Böyle bir anlayış ve felsefeyle hareket edecek aç
gözlülere karşı elbette ki devletin ve muhalefetin, Hükümeti ve muhalefetiyle karşı çıkması gereki
yor. Karşı çıkması gerekiyor ki, elbette ki turizmimizin kösteklenmesi, açılımının engellenmesi... Bu 
konuda böyle bir düşünce kaygısıyla hareket etmiyoruz ama Bodrum gidiyor, gitti Bodrum! Mar
maris de zaten apartman kentlere döndü. 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Bilmediğiniz konularda konuşuyorsunuz! 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Bildiğim... 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Gelin biz size izah edelim 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, Bodrum'da Gümüşlük'e gidin... 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Bodrum'u, Marmaris'i bana sorun 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Gidin Gümüşlük'e, Gümüşlük'te o güzelim doğanın... Bir de 
karşı tepeye bakın, binlerce, tek ağaç olmayan kutu kutu evler görürsünüz. Eğer onun adı "turizm"se 
öyle turizm batsın! Eğer o türse imar, o türse kültür, o türse gelecek; bir yağmada o tür bir inşaatta 
turizmi, denizciliği görüyorsanız öyle bir anlayış batsın! Biz böyle bir anlayışa asla izin vermeyiz! 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Yanlış biliyorsunuz. 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Nasıl bilmeyiz Bodrum'u! Ben Şırnak Milletvekiliyim, Bod
rum'u da bilirim, Antalya'yı da bilirim, denizi de bilirim, denizdeki açgözlüleri de bilirim, yağmayı 
da bilirim. Nasıl iktidar hırslarıyla kimlerin ortak olduğunu, hangi sermaye şirketleriyle Gümüşlük'ü 
kimlerin kaptığını, hangi yabancı toprak satışlarıyla kimlerin Gümüşlük'te, hangi ülkenin Gümüş
lük'te, hangi ülkenin başka bir yerde, Yalıkavak'ta topraklar aldığını biliyoruz. Bize bunu kimse an
latmaya kalkmasın, bildiğimiz konulardır. Göz var bilmeye gerek yok ki, gözünüz rahatsız olmuyor 
mu Gümüşlük'te o tepelere bakan o koskoca binlerce kutu kutu gibi Bodrum evlerinde suyu yok, 
kanalizasyon yok, hiçbir şeyi yok, denizi kirletiyor? Kim izin veriyor bunlara, kim veriyor yani kim? 
Yani bunun bir politikası yok mu, Hükümetin, altı senedir iktidarsınız? Yani Bodrum elden gidiyor, 
Marmaris elden gidiyor, Antalya elden gidiyor. Siz doğa turizmini, çevre turizmini, dağ turizmini, bı
rakın o termal turizmi, öbür alanları, daha kullanmadığınız yatak kapasitenizle yakında turizm dibe 
vuracak. Bakın açıkça söylüyorum, İspanya'yla, İspanya'daki yatak kapasitesiyle kapışamazsınız, 
yanşamazsınız. 

Şimdi, kara yollarını da satmaya başlayacağız. Güzel, hizmet sektörü, evet, yapalım... Bakın, 
şimdi, geçen seçimlerde, 22 Temmuz... Uludere'ye bağlı bir belde var, Uzungeçit beldesi, eski is
miyle "Derahine" ve bu halk sandığa gitmedi, oy kullanmadı. Dedik ki." 25 kilometre ilçeye gide
miyoruz, yolumuz yok, yolumuz yok gidemiyoruz, hastamızı götüremiyoruz, ekonomimiz işlemiyor. 
Bu güzelim vadideki bu beldeye -su fabrikası kurulacak, tarımla ilgili yatırımlar var- gidilemiyor." 
Şimdi, ben bu hafta Uzungeçit'e gittim, şöyle resimler çektim. Bunu Karayolları Genel Müdürüyle 
konuştum. Tali yol ya bunlar, tali yol olduğu için İpek Yolu değil, çift yönlü yol da değil -en son 
84'te gitmiştim- tek bir çivi çakılmamış. Sular götürmüş kayaları, kayalar yolların ortasında şu şe
kilde... Harabeye dönmüş ortalık. Oy kullanmıyorlar, daha nasıl sesini duyursunlar? Ya orada 
AKP'liler de var, DTP'liler de var, başka partililer var; hep beraber böyle isyan ediyorlar. Şimdi, ben 
arıyorum Sayın Karayolları Genel Müdürü ile Ulaştırma Bakanını, diyorum ki: Bakın -ve burada ah
dediyorum- ya Uzungeçit-Uludere yolu yapılır ya da ben her kürsüye çıktığımda, bu konuda söz al
madığım takdirde, aynen Kamer Genç gibi o "Pülümür yolu" diyor ya ben de "Uzungeçit (Derahine) 
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yolu" diyeceğim görevim bitene kadar. Çünkü, gözlerimle gördüğüm şu dağ manzarasında, coğraf
yada, sizin çok kutsadığınız çok hassas bölgede herkes orada görev yapıyor; güvenlik birimleri, sağ
lık birimleri, eğitim birimleri, tarım, ekonomi, hepsi... Ya, bu ülke, bu toprak bizim değil mi? Şu 
toprağa, şu yollara otuz sene bir çivi çakmadan götürmek hangi hakka hukuka sığar, ne hakkımız 
var? Bu ülkede vergi veriliyorsa hizmeti de eşit ve dengeli dağıtmak gerekiyor. Bu resimleri zaten 
çoğaltacağım, yapılana kadar da koyacağım başucuma. Bunu vereceğim zaten. 

Şimdi, bu gerçekliğimiz karşısında kıyı kenar çizgisi olgusuna girdiğimiz zaman sinirleniyor 
arkadaşlarımız. Ya arkadaşlar niye sinirleniyorsunuz? Şimdi Yap-İşlet-Devret Yasası çıktı, iyi... Hay
darpaşa Garı'nı satacaksınız. Ben küçüklerden bahsetmiyorum. Ee kardeşim, Haydarpaşa Gan'nı sa
tarken millete sormayacak mısınız, Kadıköylülere sormayacak mısınız, oradaki sivil toplum 
örgütlerine sormayacak mısınız? Üç tane, dört tane proje ortaya koyup, hangi proje daha güzel, daha 
iyi hayata geçer, hangisi halka hayırlı, hangisi ne hizmet getirir? Koyun projeleri, hiç olmazsa Ka
dıköy'de, hiç olmazsa İstanbul'da bir referandum yapın, halka deyin ki: Hangisini beğeniyorsunuz? 
Tıpkı deniz otobüsleri gibi. Bakın, doğru olana doğru diyoruz, güzel olana güzel. Öyle bir kom
pleksimiz yok. Öyle külliyen ön yargılı değiliz. Deniz otobüsleriyle ilgili İstanbullulara soruldu, de
nildi ki: Alın size altı tane model; klasik, modern, şu şu. İstanbullular seçti ve Büyükşehir de yaptı. 
Bravo. Doğru olana doğru, güzel olana da güzel... Ama bu yasa çıktığı zaman, kardeşim bu Mecliste 
en başta bu milletin vekili olarak bizim bilme hakkımız var: Kim iştahlanıyor oraya, kim talipli? Kaç 
yıllık bir proje? Ne düşünüyorsunuz? Marmaray'la gelen krediler nerede düğümleniyor? Evet, Bos-
tancı'dan Yenikapı'ya geçerken bütün güzergâhlar değişirken hepsi tamam, kim ne kazanıyor, halk 
ne kazanıyor? Siz, kim ne kazanıyor diye düşünebilirsiniz. Ben, halk ne kazanıyor, emekçi kesim ne 
kazanıyor, dükkânını siftah etmeden kapatan, ücretini, maaşını doğal gaza, elektriğe yetiştiremcyen 
ve KEY ödemeleri bile haciz tehdidi altında olan vatandaş ne düşünüyor, ona bakıyorum. 

Şimdi, yap-işlet-devretle göletler satılacak. Peki, mevcutların durumu ne? Maalesef, vahim. 
Bizim bir göletimiz vardı, hiçbir zaman su eksilmezdi, Dirsekli Göleti. Oradan geçerken baktım, ku
rumuş, ki hiçbir zaman kurumayan... "Ne oldu?" dedim. "Vallahi, sahipsiz, vanası kırıldı, kapısı kı
rılınca barajın suları boşaldı, kurudu." dediler. Yani, milyarlarca lira para harca oraya Devlet Su İşleri 
olarak, göz göre göre, vanası kırıldı diye bir barajın suları boşalsın. O kadar da sorumsuzluk olur 
mu? Ondan sonra da satayım, gel, yüzde 10-15 katılım payı var, vereyim size; al sana, bunun adı 
oldu kurtuluş. Ekonomi bu değil. 

Tehlikeli bir madde daha var burada: Vakıflar ve hazine arazilerinin trampası. 

Bir tane tehlikeli madde daha var: Tarihî binalar işlevini görmediyse, bunların yapılması, satıl
ması, onarılmasının yetkilendirilmesi, diyor. 

Yirmi dakika yetmiyor, o kadar çok madde var ki. . . Bunların içinde birde öyle bir şey anlatılı
yor ki, kıyı yağmasından tutun GAP kapsamına demeyeceğim ama sadece bir örnekle bağlamak is
tiyorum. Millî Eğitim Bakanlığının okulları... Eğer, Millî Bakanlığının okullarını satarak turizm 
geliri kazanmak istiyorsanız size daha cesaretli bir örnek vereceğim. Yani, söyleyince bazı arkadaş
lar kızıyorlar ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Kaplan, lütfen tamamlayınız. 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Yani, bağışlayın beni. Evet, bazı okullarımız var, eskimiştir, ih
tiyaca cevap vermez, değiştiririz. Kardeşim, şehir merkezlerinin hepsi kışla, askerî birlik. Gelin, daha 
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modern alanlara onları çekin, o merkezleri daha güzel, devletin kendi tesislerine veya farklı şeylere 
çevirme cesaretini gösterin. Doğrusu budur, gelin onu konuşalım, hep birlikte konuşalım; akıl, man
tık yolu birdir. 

Şimdi, burada deniliyor ki yine yasanın içinde: "Bazı yerlerdeki özel ağaçlandırmaların beledi
yelere aktarılması." Kardeşim, özel ağaçlandırmayı belediyelere nasıl aktaracaksın? Aktarırsın, an
ladık. Ya, Cizre Parkı... Cizre Parkı'nı Cizre Belediyesi yaptı, Millî Emlak gitti, kıyı şerididir diye 
Cizre Parkı'nı ellerinden alıyor. Belediyenin ağacını diktiği, bütün işlemlerini yaptığı, baktığı, çöpünü 
topladığı, tesislerini kurduğu parkı Cizre Belediyesinden al. Niye? Cizre Belediyesi DTP'lilerin elin
dedir. Bu kadar düşmanlık olmaz. Biraz daha dikkatli olmak zorundayız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaplan. 

Son grup konuşmacısına geçmeden evvel, şahıslar adına aynı anda gelen söz talepleriyle ilgili 
yapılan kura çekiminde; birinci söz hakkı Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Açıkalın'ın, ikinci söz 
hakkı Edirne Milletvekili Sayın Cemaleddin Uslu'nun, şayet arkadaşlarımız konuşmadığı takdirde 
üçüncü sırada İzmir Milletvekili Sayın Harun Öztürk, dördüncü sırada da Tunceli Milletvekili Sayın 
Kamer Genç var. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Açıkalın. 

Buyurun Sayın Açıkalın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (Sivas) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bu kanun, bilindiği üzere, birçok kanunu bünyesinde bulunduran bir torba yasadır. Zaman zaman 
bu tür yasalar, kamu kaynaklarının daha etkin, verimli kullanılması, yeni kaynak ihtiyacı, uygula
malarda ortaya çıkan düzenleme gereği ve ihtiyaçların gerektirdiği düzenlemeler, aynı şekilde kamu 
personel özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren bir yasadır. 

Bu yasa, on maddesiyle Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nu ilgilendirmekte, yedi mad
desi TOKİ'nin işletmesini yaptığı, yönetimini yaptığı Toplu Konut Kanunu; iki maddesi İmar Ka
nunu, iki maddesi Millî Piyango İdaresinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'u, üç maddesi 
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun'u, iki maddesi Millî 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'u, yine iki maddesi Ceza Muhakemesi 
Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu ve diğer kanunları ilgilendiren, kırk dokuz maddeden ibaret asıl ve geçici maddeleri bulu
nan bir kanundur. 

Birinci olarak, Kamu Yönetimi Kanunu'ndan önce en çok maddeyi ilgilendiren Toplu Konut 
Kanunu ile başlamak icap ederse, bilindiği üzere, TOKİ, kuruluşu itibarıyla daha eskiye dayansa da 
son beş yıl içerisinde gerçekleştirdiği projelerle gerçekten başarılı bir idare örneği vermiştir. TO
Kİ'nin yürüttüğü projelerin bir kısmı sosyal projelerdir, bir kısmı da kaynak yaratmaya yönelik pro
jelerdir. 
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Rakamlar olarak baktığımızda, TOKİ'nin, bugüne kadar gerçekleştirdiği konut projelerinden 
316 bin adetten 267 bin adedi sosyal konut projesidir. TOKİ bu projeleri gerçekleştirirken doğrudan 
ve dolaylı olarak 800 bin istihdam yaratmıştır. TOKİ'nin sosyal konut projeleri elbette bir şekliyle 
maliyetin altında sübvanse edilen projelerdir. TOKİ, bunun dışında, bu beş yıllık süre zarfında 395 
okul -ki aşağı yukarı 12 bin derslik demektir- 404 spor salonu, 35 kütüphane, 311 ticaret merkezi, 28 
hastane, 73 sağlık ocağı, yurt, pansiyon, sevgi evi, engelsiz yaşam ve cami gibi birtakım önemli pro
jeleri de gerçekleştirmiştir. 

TOKİ'nin sosyal konut projelerinin kaynağı, bilindiği üzere, biraz önce ifade ettiğim gibi, kay
nak yaratan projelerdir birinci olarak. İkinci olarak da serbest piyasa koşullarında gerçekleştirdiği 
inşaat faaliyetinde birtakım elde ettiği imkânlardır. Bu kanun da bunlardan bir kısmını düzenleyen 
maddeler ihtiva etmektedir. 

Bundan önce, ifade etmek gerekirse, TOKİ'nin, mevcut imar planına ilişkin 7'nci maddede dü
zenleme yapılmaktadır. Şunu hemen ifade etmek icap ederse, TOKİ'nin imar planı yapma yetkisi 
mutlak bir yetki değildir, sadece mülkiyeti kendisine ait bulunan arsa ve arazilerde imar planı yapma 
yetkisi vardır. İkinci olarak gecekondu dönüşüm bölgelerinde imar planı yapma yetkisi vardır. Ki 
gecekondu dönüşüm bölgelerinin ilanı kendi prosedürüne, kendi özel kanununa tabidir. Aynı şekilde 
valilikçe ilan edilen toplu konut alanlarında imar planı yapma yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla 
TOKİ belediyeler gibi geniş bir alan üzerinde imar planı yapma yetkisine sahip değildir. 

İkinci olarak: TOKİ'nin yaptığı bu plan mutlak bir plan yetkisi değildir. Yaptığı planları, plan 
yaptığı bölgenin içinde bulunduğu belediyeye göre, büyükşehir belediyesine veya belediyelere veya 
valiliklere onay için göndermektedir. Dolayısıyla, bu gönderdiği makamlar bu planları ya tam tasdik 
ederek veya tadil ederek onaylamaktadır. Ancak üç ay içerisinde bu planlar bu makamlar tarafından 
onaylanmadığı takdirde, TOKİ'nin bunu resen onaylama yetkisi bulunmaktadır. 

Tatbikata baktığımızda, TOKİ, bu yetkisini son derece az kullanmıştır. Önemli ölçüde planlar, 
yine, plan bütünlüğü içerisinde genel plan yetkisine sahip olan belediyeler tarafından veya Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bilindiği üzere, bu genel plan yetkisine sahip kurumlar dışında, is
tisnai olarak, başlıca hem TOKİ'nin hem de Özelleştirme İdaresinin plan yapma yetkisi bulunmak
tadır. 

Bu kanunla yine TOKİ'ye verilmekte olan bir yetki veya bir imtiyaz diyelim, TOKİ'nin, gayri-
menkullerini satarken yapacağı satış sözleşmeleri veya satış vaadi sözleşmeleri resmî şekil şartından 
muaf tutulmuştur. Bunun anlamı da bu sözleşmelerin noter tarafından yapılması mecburiyeti bulun
mamaktadır. 

TOKİ, biraz önce ifade ettiğim gibi, konut dışında birtakım sosyal projeler de gerçekleştirmek
tedir. Bu kanunun bir maddesiyle bu projeleri gerçekleştirirken bir prosedür vazedilmektedir. Bu da 
ilgili bakanın talebi hâlinde, proje bütünlüğü içerisinde kamu hizmetinin gerektirdiği bina, okul, has
tane ve yol ihtiyaçları TOKİ tarafından gerçekleştirilecektir. Esasen, yapılmakta olan bu inşaat ka
nuni bir dayanağa kavuşturulmaktadır. 

TOKİ'ye, bu kanun, 10'uncu maddesiyle yeni bir görev vermektedir. O da depremde dönüşüm 
projelerini gerçekleştirmektir. Bu da bir sosyal projedir, sübvanse edilen bir projedir. Bilindiği üzere, 
ülkemiz önemli bir deprem kuşağında bulunmaktadır. Belediyelerin yaptığı bu hizmet yanında, TO
Kİ'nin de böyle bir hizmet üstlenmesi gereği bulunmaktadır. 
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Bu kanunla, yine, TOKİ'ye verilen diğer bir imtiyaz veya düzenleme, onunla alakalı yapılmış 
bulunan bir düzenleme, afetzede konutları yapmış bulunmaktadır. TOKİ, bundan doğan alacaklarını 
hazine arsalarıyla takas, mahsup etmek suretiyle, alacak ve borç mahsubunu sonuçlandırmaktadır. Bu 
da, merkezî yönetim bütçesinin gelir ve gider kalemleriyle ilgilendirilmemektedir. Bu da yine afet
zede konutları da TOKİ'ye yük getiren projelerden bir tanesidir. 

Dolayısıyla, genel olarak baktığımızda, TOKİ'nin imar plan yetkisi mutlak bir yetki değildir. TO
Kİ'nin serbest piyasa düzeni içerisinde faaliyette bulunduğu inşaat sektöründe, serbest piyasa ko
şullarını bozar gibi gözüken birtakım hak ve imtiyazları, esasen, gerçekleştirdiği ve sübvanse ettiği 
projelerle birlikte dikkate alındığında, çok da piyasayı bozucu bir nitelik taşımamaktadır. 

Kanunun yaptığı diğer bir düzenleme, ülkemiz mobil telekom, telekomünikasyon alanında 
önemli bir gelişme kaydetmiştir. Şimdi özelleştirme kapsamında üçüncü nesil mobil telekomüni
kasyon hizmetlerinin ihalesi bulunmaktadır. Mevcut GSM operatörleri elde ettikleri hasılattan yüzde 
15 hazine payı ödemektedirler. Bundan sonra yapılacak üçüncü nesil ihalelerde de elde edilecek ha
sılattan, bu işi kazanan, lisans sahibi olacak firmaların hasılatlarında yüzde 15 ödenmesine ilişkin 
olarak 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nda değişiklik yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanunun getirdiği önemli bir değişiklik İmar Kanunu'na 
ilişkindir. Biraz önce ifade ettiğim gibi, TOKİ dışında imar planı yetkisi Özelleştirme İdaresine ve
rilmiştir. Yine, bu kanunla, daha önce mevcut bulunan Özelleştirme İdaresinin imar planı yapma yet
kisine ilişkin birtakım düzenlemeler yapılmaktadır. 

Burada, Özelleştirme İdaresi İmar Kanunu'nun askı ve ilan sürelerine bağlı olmadan, aynı şe
kilde özel birtakım mevzuatlara tabi olmadan imar planları yapabilecek, aynı şekilde mahkeme ka
rarlarının gereklerini yerine getirmek üzere yapacağı imar değişiklikleri de bu madde çerçevesinde 
yerine getirilecektir. 

Yine, TOKİ'yi ilgilendiren, Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili olarak yapılmış bulunan bir düzen
leme: TOKİ, okul ve eğitim yerleşkelerinde Millî Eğitim Bakanlığıyla yapacağı protokol çerçevesinde 
hazineye ait arsalar üzerinde veya Millî Eğitim Bakanlığına konulacak ödenekler çerçevesinde Millî 
Eğitim Bakanlığına derslikler yapacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığına kaynak yaratan diğer bir düzenleme: Bilindiği üzere, Millî Eğitim Ba
kanlığına tahsisli hazine arazilerinin -okul olarak kullanılan arazilerin- yine bu Bakanlık tarafından 
uygun görülenleri, tahsisi Maliye Bakanlığı tarafından kaldırılmak ve satışı Özelleştirme İdaresi ta
rafından gerçekleştirilmek ve satıştan elde edilen gelirler yine ilgili bakanlığın bütçesine ödenek kon
mak suretiyle okul yapımında kullanılabilecektir. 

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı beş yıl içerisinde 100 bin adetten fazla derslik inşa et
miştir. Dolayısıyla eğitime bu derece önem ve ağırlık veren bir idarenin icraatının birtakım arsa rant
larına feda ediliyor olarak gösterilmesi gerçekten kayda değer üzülecek bir konudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğitim alanında bu kanunla getirilen önemli düzenleme
lerden bir tanesi: Bilindiği üzere, ilk defa, İktidarımız döneminde özürlülerin destek eğitimine iliş
kin düzenleme yapılmış, bunların özel okullarda veya özel rehabilitasyon merkezlerinde destek 
eğitimi almaları imkânı sağlanmıştır. Düzenleme yapıldığından bugüne kadar 1.700'e yakın özel eği
tim merkezinde aşağı yukarı 190 bin öğrenci destek eğitimi almıştır. 

Burada yapılan düzenlemeyle, özürlülük oranı asgari yüzde 20 olan özürlülerin, yine kanunda 
sayılan özre sahip özürlülerin destek eğitimi almaları, eğitim programlarıyla sınırlı olmak üzere Ma-
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liye Bakanlığı bütçesine konularak ödenekten karşılanacaktır. Ancak, maalesef, her şeyde olduğu 
gibi bu eğitim sırasında da birtakım suiistimaller olmuştur. Buna ilişkin olarak da bu yasada müey
yide getirilmiş, usulsüzlüğü tespit edilenlerden tahsil ettikleri paranın 2 katı cezai olarak geri alınması 
imkânı sağlanmıştır. 

Kaynak yaratmaya ilişkin olarak -bütçe disiplinini de bozduğu söylenen düzenleme- diğer önemli 
düzenleme: TCDD İşletmesine ait limanların özelleştirilmesinden elde edilen gelirlerin iki büyük 
yatırımcı kuruluş olan Karayolları ve ikinci büyük yatırımcı kuruluş olan da DSİ'ye ilişkin birtakım 
yatırımların finansmanında kullanılmasıdır. 

Bu kanunun yürürlük tarihinden önce özelleştirilmiş bulunan liman gelirlerinden -ki bunlar, 
özelleştirilmiş olan limanlar Derince'dir, Samsun'dur, İzmir'dir, Bandırma'dır- elde edilmiş olan ve 
özel hesaplarda bekleyen gelirlerin yüzde 60'ı Karayollarına, yüzde 40'ı da Demiryolları İşletmesine, 
bu işletmelerin, kara yolu ve demir yolu yapım, bakım, onarım ve inşasında kullanılma.., aynı za
manda bu inşaatın gerektirdiği istimlak alanlarında kullanılmak üzere tahsis edilmektedir 

Şunu ifade etmek icap ederse: Bu, bütçe disiplini içerisinde gerçekleştirilecektir. Zira, bu har
camalar her halükârda bu idarelerin yatırım programlarıyla ilişkilendirilmektedir. Yani yatırım prog
ramında yer almayan herhangi bir harcama alanı için bu kaynaktan herhangi bir harcama 
yapılmayacaktır. 

Burada yapılmakta olan önemli bir düzenleme: Bilindiği üzere hazinenin özel mülkiyetinde bu
lunan veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arsa ve arazilerde irtifak hakkı kurulmuştur veya 
kullanma izni verilmiştir. Buralardaki tesislerden elde edilecek kullanma izni bedeli karşılığı veya ir
tifak hakkı bedeli karşılığı olarak elde edilen gelire ilave olarak hasılatın yüzde 1 'i nispetinde ayrıca 
hazineye pay ödenmesi öngörülmüştür. Bu, genel orandır. Bundan ayrı olarak, binde 1 nispeti, bir
takım işletmeler için ve yatırımlar için öngörülmüştür. Aynı şekilde, bu alanlarda yapılacak yatırım 
ve tesislerden bazıları için de bir teşvik mahiyetinde istisna ve muafiyet getirilmiştir. 

Binde 1 oranında alınacak hasılat payı, bu alanlarda yapılacak tarım, hayvancılık, sanayi yatı
rımları ve tersane yatırımları içindir. Aynı şekilde, bu alanlarda yapılacak yatırımlardan herhangi bir 
bedel alınmasını öngörmeyen sahalar ise dernek ve vakıfların eğitim amaçlı yatırımlarıdır, spor amaçlı 
yatırımlarıdır; aynı şekilde, bu sahalarda yapılacak yükseköğretim kurumlarına ilişkin yatırımlardır. 
Ayrıca, bu alanlarda yapılacak özelleştirme uygulamalarından da herhangi bir pay alınmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 4706 sayılı Kanun'da yapılan diğer bir düzenleme yine hazine payına iliş
kindir. Bilindiği üzere, yine hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan ve ancak liman yapılmak üzere tahsis edilmiş bulunan sahalardaki irtifak hakkı veya kullanma 
izinlerinden yüzde 1 oranında pay alınacaktır. Ancak bu payın yüzde l 'e indirilebilmesi için birta
kım şartlar vardır. Bunlar, dört ay içinde müracaat edilecektir; daha önce mevcut borçları varsa, mali 
yükümlülükleri varsa onları yerine getirecektir; dava açmışsa bu davadan her halükârda feragat ede
cektir ve rayiç bedel üzerinden de yeni sözleşme yapılacaktır. 

Burada bir istisna, bilindiği üzere, kendi alanları önünde dolgu iskele yapmak suretiyle, boru hattı 
yapmak suretiyle üçüncü şahıslara işletmeye veren veya üçüncü şahıslardan, liman elleçlemelerinde 
de imkân sağlayan üçüncü kişilere hizmet veren kuruluşlardan bu hasılat karşılığı elde edilecek pay 
oranı yüzde 15 olarak belirlenmiştir. 

Diğer bir iyileştirme bu hazine mülkleriyle alakalı olarak, burada yapılmış bulunan tesislerin 
süreleriyle alakalıdır. Yine hazinenin mülkiyetinde olan yerlerde veya kıyıdaki devletin hüküm ta-
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sarrııfu altındaki yerlerde yapılmış bulunan tersane, yat limanı, iskele, rıhtım, boru hattında daha 
önce süresi ne olursa olsun başlangıç süresi kırk dokuz yıl olarak kabul edilmiş olacaktır. Dolayısıyla 
farklı sürelere verilmiş bulunan bu tesisler arasında bir eşitlik sağlanmış olmaktadır. Bu da aynı za
manda, yani kırk dokuz yıldan daha aşağı sözleşme süresi verilmiş olan işletmeciler ve yatırımcılar 
açısından bir iyileştirmedir. 

Kamu idarelerine tahsis edilmiş olan hazine arazileri, özellikle Devlet Hava Meydanları İşlet
mesine tahsis edilmiş olanlar veya fiilen bu idare tarafından kullanılmakta olanlar, herhangi bir hu
kuki veya fiilî engel bulunmadığı takdirde Devlet Hava Meydanları İşletmesine terk edilecektir. 
Bunlardan hazine adına tescil edilmemiş olanlar varsa özel mevzuatı gereği veya orman arazisi ol
ması itibarıyla, öncelikle tabii hazine arazisi, hazine adına tescil edilecek, daha sonra Devlet Hava 
Meydanlanna devredilecektir bedelsiz olarak. Bunun amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin iş
lettiği limanlarda birtakım kamu idareleri veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen işgaller se
bebiyle çıkan davalarda mülkiyetin DHMİ'ye ait olmaması sebebiyle, yargıda, bu idarenin karşılaştığı 
birtakım soruları çözmektir. 

Aynı şekilde, bu idarenin ödemediği ecrimisiller de bugüne kadar terkin edilecektir, ancak öden
miş bulunanlar herhangi bir şekilde iade konusu olmayacaktır. 

Hazinenin arazilerinin devredildiği diğer iki büyük yatırımcı kuruluş Karayolları ve Devlet Su 
İşleridir. Bu da kanunun, biraz önce ifade ettiğim gibi, kaynak yaratmaya yönelik düzenlemelerin
den bir tanesidir. Bu düzenlemeye göre, Karayollarına tahsis edilen veya Karayollarının kullanımında 
bulunan hazine arazilerinin satış geliri, yol inşası, bakım-onarım veya bu inşaya yönelik kamulaştırma 
hizmetlerinde kullanılmak üzere Karayollarına tahsis edilecektir. Aynı şekilde bu yatırım ve bu har
cama da bu idarelerin yatırım programlarıyla ilişkilendirilecektir. 

Diğer bir düzenleme, yine hazine arazilerinin satış gelirlerinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Şimdi, size şahsınız adına olan on dakikanızı veriyorum. 

Buyurun. 

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (Devamla) - ... Devlet Su İşlerine baraj ve sulama tesisleri 
yapımında kullanılmak üzere tahsis edilme işidir. Yine aynı şekilde buraya tahsis edilecek kaynak da 
her halükârda Devlet Su İşlerinin yatırım programındaki projelerle ilişkilendirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanunun ismi "Kamu Finansman ve Kontrol Kanunu" ile 
başlamış olmakla birlikte, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılmış bulunan değişiklikle madde sayısı 
artmış olması muvacehesinde kanunun adı bilindiği üzere "Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

5018 sayılı Kanun'da yapılmış olan değişiklikler -her ne kadar performans programına ilişkin 
bu Kanun'da birtakım maddeler bulunmakla birlikte- performans esaslı bütçeye ilişkin maddede her
hangi bir düzenleme bulunmadığı için burada kamu idarelerinin projelerinin kaynaklarını, hedefle
rini de ihtiva edecek şekilde performans programları hazırlamalarını amir olan 30'uncu maddede 
yapılmış bulunan düzenlemedir. 

Diğer bir düzenleme, bakanların Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumluluk
larını düzenleyen düzenlemedir. Bakanların kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından Başbakana ve 
Bakana karşı olan sorumluluklarına ilave olarak hukuki ve mali konularda da Başbakana ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sorumlu olmalarına ilişkin 5018 sayılı Kanun'da düzenleme yapılmıştır. 
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5018 sayılı Kanun'da diğer bir düzenleme: IMF'yc, Dünya Bankasına ve Eurostat'a, bilindiği 
üzere, mali istatistikleri, verileri verme görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu 
verileri gönderirken, bu uluslararası kurumların standartlarının farklı olması karşısında, Türkiye'de 
yerel olarak derlenen veriler ile gönderilen verilerin standartlarının farklı olması karşısında yeni bir 
mali istatistik ve mali veri oluşturmaya yönelik olarak yetki almaktadır ve burada 5018 sayılı Ka-
nun'dakinden farklı olarak, genel yönetim ve kamu idareleri kavramından farklı olarak, bu istatis
tikleri göndermeye yönelik olarak bir yetki almaktadır. Bu yetkiyi kullanırken de ilgili kuruluşların 
görüşlerini alacaktır. Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazinenin görüşlerini alacaktır. 

5018 sayılı Kanun'da yapılmış bulunan diğer bir düzenleme: Döner sermaye işletmelerinin ye
niden yapılandırılması bu yıl sonunda sona ermekteydi. Ancak, gecikme olduğu için bu sürenin 2010 
yılına kadar ertelenmesi ve uzatılması prensip olarak kabul edilmiştir ve bu yasayla hükme bağlan
mıştır. 

Yine, 5018 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinin çıkardığı birtakım sorunları ve aksamaları or
tadan kaldırmaya yönelik olarak, Maliye Bakanlığı, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri üze
rinde bu mali tabloların uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleme yetkisi elde 
etmektedir. Bu da 2012 yılma kadar devam edecektir. 

5018 sayılı Kanun'da yapılan diğer bir düzenleme Orman ve Sağlık Bakanlıklarını ilgilendir
mektedir. Genel olarak, bilindiği üzere, hizmet sözleşmeleri bir yıldı; birtakım hizmetler bakımından 
prensip olarak üç yıla çıkarılmıştır. Ancak bu Bakanlıkların verdiği hizmetlerin özelliği dikkate alın
dığında yangınla mücadele ve acil sağlık hizmetleri açısından hava aracı kiralamalarında bu üç yıl
lık sürenin yetersiz olduğu dikkate alınarak bu süre yedi yıla çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanunda yapılmış son iki düzenleme önemli düzenleme
lerdir. Bunlardan bir tanesi İl Özel İdaresi Kanunu'nda yapılmış bulunan düzenleme, diğeri de buna 
paralel olarak köylere hizmet götürme birliğini ilgilendiren düzenlemedir. Bu düzenleme ile prensip 
olarak bakanlık ve merkezî idare birtakım yetkilerini mahallî idareye devretmektedir. Bu yetkiler 
yapım, bakım, onarım konularını içermektedir. Bu yetkiler aynı şekilde yol, su, çevre, spor, imar gibi 
birtakım yetkileri ve kendi bütçelerinde mevcut ödeneklerini il özel idaresine devretmek, ilgili ba
kanın onayıyla ödeneklere devretmek suretiyle bu idareler tarafından mahallinde kullandırabilecek-
lerdir. Aynı şekilde, bu aktarılan ödenekler hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamayacaktır. 
Bu ödenekler yeterli gelmediği takdirde il özel idaresi de aktarılan bu ödeneklere ilave olarak kendi 
kaynaklarından tahsis yapabilecektir. 

Buna paralel olarak yapılmış bulunan diğer düzenleme de il özel idarelerinin köylere hizmet gö
türme birliklerine yapacağı aktarmalardır. Bu merkezî idarenin harcama yetkilerinin bir kısmının ma
halline aktarılması suretiyle, hizmetlerin yerinde görülmesi, harcamaların daha etkin, daha iyi kontrol 
edilmesine yönelik bir düzenlemedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime son veriyor kanunun milletimize hayırlı olma
sını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Açıkalın. 

Şahıslar adına ikinci söz Edirne Milletvekili Sayın Cemaleddin Uslu'ya ait. 

Buyurun Sayın Uslu. (MHP sıralarından alkışlar) 
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CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 269 
sıra sayılı Kanun Tasarısı'yla ilgili olarak şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle, sizleri, gerek şah
sım gerekse Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu adına saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, önceki konuşmacılar tarafından da belirtildiği gibi, bu tasarı, mali siste
min temel kanunu olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte, gider ka
nunlarıyla ilgili olan yirmi dört kanunda ve iki kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasını 
öngörmektedir. 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanun tüm hükümleriyle birlikte ancak 2006 yılı başında yürürlüğe 
girebilmiştir. Anılan kanunun yürürlükte olduğu son iki yıllık devrede uygulamada ortaya çıkan so
runlar yeniden düzenleme yapılmasının gereğini ortaya çıkarmış ve öngörülen bu değişiklikler gö
rüşmekte olduğumuz bu tasarının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra, mali 
hükümler içeren muhtelif kanunlarda yapılması ihtiyacı beliren değişikliklerin her birinin ayrı ayrı 
tasarı hâlinde yapılması yerine, tek bir tasarı hâlinde gündeme getirildiği görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, iyi bir kamu mali yönetim sisteminin iki önemli ekonomik işlevi vardır: 
Birincisi, makro mali disiplini sağlar; ikincisi, kaynak dağılımındaki etkinliğin yanı sıra mal ve hiz
met sunumunda verimliliğin gözetilmesini özendirir. Bu ekonomik işlevlerin yanında iyi bir mali yö
netim sistemi, devletin hesap verme sorumluluğunu sağladığı ölçüde, devletin vatandaş önünde 
inanılırlığına ve güvenilirliğine katkıda bulunur. Bu işlevleri yerine getiren bir kamu mali sisteminde, 
bütçenin tüm kamusal harcamaları kapsaması, saydam olması, sistemin süreçlere uygunluğunun yanı 
sıra performansı gözetmesi, etkin ve bağımsız bir dış denetimin varlığı gibi özellikler bulunur. 

Türkiye'de son dönemde yaşanan makroekonomik istikrarsızlığa ve sıkıntılara yol açan etken
lerin başında, kamuda mali disiplinin zayıflaması, saydamlığın neredeyse tümüyle yok olması gibi 
etkenler vardır. Kamu mali yönetiminin zaafları ile son zamanlarda kamuoyunda yankı uyandıran 
yolsuzluk konusu gibi konular arasında önemli bir bağlantı olduğu kabul edilmektedir. 

Bir ülke ekonomisinde istikrarın var olabilmesi için en başta mali disiplinin mevcut olması ge
rekir. Mali disiplin, kamu maliyesinde gelirler ve giderler arasında bir dengenin olması anlamına 
gelir. Mali disiplin, mali sorumluluk ahlakının bir gereğidir. Mali disiplinsizlik sorunu, hükümetle
rin sorumsuzca harcamaları artırmaları, keyfî ve takdirî olarak vergileme yetkisi kullanmaları, di
ledikleri ölçüde iç ve dış borçlanmaya başvurmaları neticesinde ortaya çıkar. Mali disiplinsizlik, 
kamu ekonomisinde vergi ve borç yükünün ağırlaşmasına neden olur. Ağır vergi yükü, bir taraftan 
toplam tasarruflar, yatırımlar ve çalışma gayreti üzerinde olumsuz sonuçlar doğurarak ekonomik 
büyümeyi olumsuz olarak etkilerken, öte taraftan vergi kaçakçılığına yol açarak kayıt dışı ekono
minin genişlemesine neden olur. Toplam borç yükünün artması ise devleti, adım adım faiz batağına 
doğru sürükler; bu ise üretim ekonomisinin daralmasına, rant ekonomisinin ise genişlemesine neden 
olur. 

Türkiye'de kamu mali yönetimini iyileştirmek için neler yapılması gerektiği konusunda mutlaka, 
her kesimden ortak bir çalışma sergilenmelidir. Her ne kadar kamu mali yönetim reformu, IMF ve 
Dünya Bankası programlarının önemli bir parçası hâline gelmişse de bu konuda bütün kurumlarımıza 
ve vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. Buna karşılık reformun ciddi zorluklar ile karşı karşıya 
olduğu da gözükmektedir. Bu zorluklar karşısında siyasi iradenin kararlılığı, reformu üstlenecek mer
kezî kuruluşlar arasındaki iş birliği ve anlayışı önemli hâle gelmektedir. Ayrıca kamu mali yönetimi 
reformunun nihai başarısı idarede etkinliğin artırılmasına bağlıdır. 

- 4 0 2 -



TBMM B: 132 17 . 7 . 2008 O: 2 

Değerli milletvekilleri, gerçekten Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çok önemli bir yasa. 
Bu Yasa, harcama yapılırken denetimi öngören bir uygulamayı da içeriyor. Bu nedenle, bu Yasa'nın, 
politik olarak da işlem olarak da doğru olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iki yıllık süre 
içerisinde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin de yapılması anlaşılır görülüyor. Çünkü, gerçekten, yapı
lan bir harcamanın verimli olup olmadığı denetim sayesinde ortaya çıkacaktır. Denetimin iki şekilde 
yapılabildiği görülmektedir: Gelir ve harcama denetimi. Bu iki hâldeki denetimin eş zamanlı ve eşit 
ağırlıkta yapılması lazımdır. Şu an kayıt dışı ekonominin vardığı nokta, denetimin ve uygulamayla 
ilgili yönetimin yetersizliğini gösteriyor. Ancak denetimle bütün sorunları da çözmek mümkün değil. 
Denetim, aslında olağan dışı bir olay. Olağan olan, her yurttaşın kendi kazancını götürüp, bir şekilde 
yasalara uygun beyan edip vergisini ödemesidir. Denetim, o beyanların doğruluğunu yansıtıp yan
sıtmadığım gösteren bir hâldir. 

Kayıt dışı ekonomi, bugün artık toplumun her kesimi tarafından kabul ediliyor ve bunun yüzde 
50'den aşağı olmadığını bütün otoriteler söylüyorlar. Şimdi, bu konuyla kim ilgilenmeli? Kayıt dışı 
ekonomiyle kim ilgilenmeli? Bunun temel alanı Maliye Bakanlığıdır. Kayıt dışı ekonomiyi önleye
ceğiz diye çok basit söylemlere gitmek doğru değil. Önemli olan, kayıt dışı ekonomi hangi alanda var, 
hangi sektörlerde var, nedenleri nedir, hangi önlemleri almak gerekir, tespitlerinin yapılması gereki
yor. Hiçbir yasa kayıt dışı ekonomiyi savunmaz. Eğer siz yasalarda bazı açıklar bırakırsanız, o zaman 
sistem tabii ki doğal olarak başka alanlara, kayıt dışılığa kayacaktır. Aslında devletimizin ilgili ku
rumları yetişmiş kadrolarıyla bu kayıt dişiliği ortadan kaldırmaya da muktedirdir. Gelir denetimini 
yapan hesap uzmanları, maliye müfettişleri, gelir kontrolörleri, vergi denetmenleri, vergi dairesi mü
dürleri var. Bunlar gelir denetimini yapıyorlar. Öbür taraftan harcamaları da Sayıştay denetliyor. 
Gider denetiminde çok önemli bir işleve sahip olan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu var. Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri KİT'lerde, yani kamu sermayesinin olduğu yerlerde doğ
rudan hem harcamaları hem gelirleri denetleyerek de önemli bir işleve sahip bulunuyorlar. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısı, torba yasa olarak isimlendi-
rebileceğimiz, birbiriyle ilgisi olmayan çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Bu 
bakımdan tasarının bir bütünlüğü yoktur. Diğer taraftan tasarıda kamu hayatının ihtiyaçlarından doğan 
düzenlemeler olduğu gibi, zorunlu olmayan ve izaha muhtaç hususlar da bulunmaktadır. 

Az önce Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay'ın da ifade ettiği gibi, tasarının 2'nci maddesiyle 
13 'üncü maddesinin, onuncu, on birinci ve on ikinci fıkralarındaki düzenlemelerle, 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 

Tüm bu değişiklikler TOKİ'yi kamu kurumları arasında ve serbest piyasada imtiyazlı bir konuma 
getirmektedir. Kamu arsalarını kullanması, imar planları yapabilmesi, bazı vergi ve harçlardan muaf 
olması ve yapılan tüm bu düzenlemeler TOKİ'yi kuruluş gayesinden uzaklaştırmakta, TOKİ'yi ser
best piyasa içinde haksız rekabet yapan ayrıcalıklı bir kurum hâline getirmektedir. 

Hâlbuki 2985 sayılı Kanun'da Toplu Konut İdaresinin ana gayesi, dar gelirli vatandaşlarımıza sos
yal konut inşa etmek, gecekonduyu önleme faaliyetleri yürütmek, toplu konut alanlarına arsa temin 
etmek, ferdî ve toplu konut kredisi vermek, afet mahallerine konut yapımını organize etmek, iş ve istih
dam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait iş yerleri ve küçük sanayi teşebbüslerini desteklemektir. 

Tamamen sosyal amaçlara yönelmesi gereken TOKİ, lüks konutlara da yönelerek inşaat sektö
ründe özel firmaları zor duruma düşürmüştür. Diğer taraftan bu konutların tapu tahsis ve dağıtımı 
mevcut iktidar için seçim malzemesi olmakta, seçimlerde propaganda aracı olarak oya dönüştürül
meye çalışılmaktadır. 
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Diğer taraftan tasarının 3'üncü maddesi ile ve 12'nci maddesinin on dördüncü fıkrası ile 3292 
sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun'da bazı düzenlemeler yapıl
maktadır. Buna göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanamayan ve 
sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmayan hak sahiplerinin aylıkları
nın on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak 
ödeneceği öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, çeşitli savaşlara katılarak zaferler kazanan, ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde 
temsil eden, Türk kahramanlığını dünyaya tanıtan gazilerimiz, 1005 sayılı Yasa'yla şeref aylığı bağ
lanarak ödüllendirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum Sayın Uslu, tamamlayın lütfen. 

CEMALEDDİN USLU (Devamla) - Ancak, 5595 sayılı Yasa'yla gazilerimiz şeref aylığı açı
sından ikiye bölünmüş, hiçbir sosyal güvencesi olmayan veya bir işte çalışmayan gazilerin şeref ay
lıkları on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücrete yükseltilmiş, diğerlerininki aynı 
kalmıştır. Bu durum bütün gazilerimizi üzmektedir. Şeref aylığında "şeref kavramının verdiği yük
sek duygular ve iftihar dışında hiçbir mülahaza gözetilmemelidir. Şeref payesi, ayrım gözetilmeye
cek, hassas ve manevi motifi esas olan bir husustur. Bu yüzden tüm gazilerimizin şeref aylıklarının 
ayrım yapılmaksızın asgari ücrete yükseltilmesi gerekmektedir. 

Sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uslu. 

Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.09 

- 4 0 4 -



TBMM B: 132 17 . 7 . 2 0 0 8 O: 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 16.31 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132'nci Birleşiminin 

Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

269 sıra sayılı Tasarı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 

Şimdi tümü üzerinde yirmi dakika süreyle soru-cevap işlemi yapacağız. 

Sayın Işık, buyurun. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, halen yürürlükte olan Toplu Konut Kanunu'nda iş yapılmasını engelleyen hangi 
kısıtlamalar var da bu kanun tasarısı kapsamında TOKİ'ye yönelik değişikliklere ihtiyaç duyulmuştur? 

İki: TOKİ Başkanlığı tarafından ülkemizin değişik il ve ilçelerinde yaptırılan inşaatların yüzde 
kaçında inşaat malzemeleri o yörenin esnafından alınmaktadır? Başka bir deyişle, ihale alan firma
lar içerisinde inşaat malzemesi satmayan firma var mıdır? 

İktidarlarınız döneminde kaç adet ana firma şimdiye kadar TOKİ'den ihale almıştır? Bunlardan 
kaçıyla mahkemelik olunmuştur? Kaç adedinin mahkemesi sonuçlanmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Tankut... 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, muhalefet şerhlerinde belirtilen ve konuşmacı arkadaşlarımız tarafından da dile 
getirilen kara yolları yapımı nedeniyle firmaların tahakkukları yapıldığı hâlde ödenmeyen ne kadar 
hak ediş vardır? 

Dış kaynaklı kredilerle yapılan ve hâlen yapımı devam eden kara yolları projeleri hangileridir? 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde Hükümetiniz tarafından özelleştirilmesi düşünülen Devlet De
miryolları limanları hangileridir? 

Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsisi yöntemiyle hangi karayolu ve demiryolu projelerini ger
çekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 

Son olarak: Adana-Ankara otoyolunun özellikle Pozantı-Ulukışla arasının tamamlanma tarihini 
verebilir misiniz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Somlarım şunlar efendim: 

TOKİ devletten ihale almış mıdır? Almışsa ne miktarda ihale almıştır? Aldığı bu ihaleleri alt mü
teahhitlere vermiş midir? Bu verdiği alt müteahhitler kimlerdir? Hangi usullerle böyle ihale veril
mektedir? 
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TOKİ'nin hukuki kişiliği nedir? Kamu tüzel kişisi midir, özel bir tüccar mıdır? Kamu tüzel ki-
şisiyse özel bir tüccar statüsünde sayılması lazım bana göre. Neden bu kadar imtiyazlı bir duruma ge
tirilmektedir, onu öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca, TOKİ kamudan kaç tane arazi almıştır iktidarlarınız döneminde? Hangi devlet dairele
rinde ne miktarda arazi, arsa, bina almış, bunu öğrenmek istiyorum. 

Gazetelerin yazdığına göre, Tayyip Erdoğan'la Kara Kuvvetleri Komutanının görüşmesinde, 
Selimiye Kışlası'nın askeriyeden alınması yolunda bir şey söylendi. Bu doğru mudur? 

Başka bir sorum: Karayolları, Devlet Su İşleri, Devlet Demiryolları, Millî Eğitime ait taşın
mazların bu kanunla satılması öngörülüyor. Bundan ne kadar bir gelir sağlamayı düşünüyorlar? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Daha bitmedi. 

BAŞKAN - Size ekstradan bir dakika daha vererek iki dakika konuşturdum Sayın Genç. 

Sayın Çelik... 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakana ben de bu tasarıyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle 43'üncü madde 
kapsamında köylere hizmet götürme birlikleri hususu var. Bu birlikler Kamu İhale Kanunu'na tabi 
midir? Birliklerin denetim mekanizması nasıl çalışmaktadır? Denetimi varsa hangi kurumlarca de
netlenmektedir? Birliklerden denetim sonucu suçlu bulunanlar mevcut mudur? Bunlar hakkında nc 
gibi işlem yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Ağyüz... 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun TOKİ hakkında düzenlediği ra
porlar ve iddialar ne derece kale alınmaktadır? Toplu Konut İdaresinin kendi iştiraki olan ve KEY he
saplarını barındıran Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına arazi satış işlemi yapılmış ve 
aracı kuruma 1,7 milyon YTL komisyon ödenmiştir. Bu komisyon geri alınmış mıdır? Alınmamış ise, 
eski aracı kurumla sözleşme TOKİ tarafından yapılmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Paksoy... 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hâlen kaç adet özürlü kaydı vardır? Bunların kaç adedinde 
yolsuzluk veya sahte beyan tespiti yapılmıştır? Bu tür yasa dışı uygulamaya başvuran merkezler hak
kında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Kaç adet merkezin ruhsatı iptal edilmiştir? 

İkinci sorum: İktidarınız döneminde TOKİ'den en fazla ihale bedeline sahip beş projenin kim

lere verildiğini açıklar mısınız? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Uzunırmak... 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
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Sayın Bakan, TOKİ, yasanın kendisine tanıdığı görev alanının dışında faaliyette bulunmuş 
mudur? Örneğin, Erzincan'da garaj yapımı, Gaziantep'te Organize Besi Bölgesi yapımı gibi. 

İkinci sorum: Kentsel dönüşüm projesinden bizim anladığımız, gecekondu önlemektir. Oysa 
TOKİ, görev tanımı olmayan, sahillerde kentsel dönüşüm projesi adı altında konut üretip yabancıya 
satmak gibi bir işlevi üstlenmek istemektedir. Bunlar, sosyal konut yapmakla görevli olan ve tüzel 
kişiliği kanunla tanımlanmış devlet kurumuyla ne anlama gelmektedir? Yapılmak istenen nedir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar umumiyetle TOKİ'yle ilgili sorular sordular, TOKİ'nin yaptığı işleri, ne kadar 
yaptığını, müteahhitlerini. Yani detay cevapları benim buradan anında cevaplamam şu anda mümkün 
değil. O bakımdan, ben arkadaşlarımın TOKİ'yle ilgili bu sorularını yazılı olarak cevaplandırmak is
tiyorum. 

Kara yollan projeleri de aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığımızın takibinde olan projelerdir. Bu 
projeler Ulaştırma Bakanımıza, buraya geldiğinde, her an sorulabilir veyahut biz de yazılı olarak 
kendilerine verebiliriz. Ancak Devlet Demiryolları limanlarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak şunu 
arz etmek istiyorum: İskenderun Limanı hariç olmak üzere, Devlet Demiryollarının bütün limanları 
özelleştirilmiştir. Yani ihaleler bitmiş, tamamlanmış, özelleştirilmiştir. Bunlarla ilgili olarak, sadece 
bazılarında Danıştaydan görüş bekliyoruz, bazıları da onay aşamasında, ihale süreci bitmiş fakat 
onay aşamasına gelmiştir. Bandırma Limanı gibi, Samsun Limanı gibi limanlar onay aşamasında. 
İzmir Limanı, Derince Limanı, onlarda Danıştaydan görüş bekleniyor. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - İskenderun özelleşecek mi? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Tabii, tabii, hepsi özelleştirilecek. 

Sayın Genc'in TOKİ ile ilgili olarak, "Devletten ihale almış mıdır? Alt yüklenicileri kimlerdir? 
TOKİ kamudan ne kadar arsa, arazi, bina almıştır?" Tabii, şimdi, TOKİ'ye biz hazine olarak hazine 
arsalarından orta ve dar gelirlilere konut üretilmesi amacıyla arsa veriyoruz ve bunları da Mecliste 
tek tek açıklıyoruz. Şimdiye kadar çok verdik bunların listelerini, yine de yazılı olarak Sayın Genc'e 
gönderelim. 

"Birlikler Kamu İhale Kanunu'na tabi midir?" Köy birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri 
Kamu İhale Kanunu'na tabi değildir. "Bunların denetimleri nasıl yapılıyor?" dendiğinde, mülkiye 
müfettişleri ve valiler tarafından denetimleri yapılıyor. Denetimleri her zaman mümkün. 

Sayın Paksoy'un özel eğitim okullarıyla ilgili bir sorusu var. "Kaç özürlü vatandaşımız rehabi
litasyon merkezlerinden istifade ediyor?" diyor. 194 bin kişi bunlardan istifade ediyor. 

"TOKİ'nin en fazla iş verdiği beş müteahhidi kimlerdir?" diye sorulduğunda, tabii, ben onun şu 
anda bilgisine sahip değilim ama bunu yazılı olarak bildirelim. 

"TOKİ görevi olmayan işler de yapıyor." deniyor. TOKİ'nin görevi sadece konut üretmek değil, 
birçok çarpık yapılaşmadan dolayı problem hâline gelmiş kentsel dönüşümlerde de belediyelerle bir
likte çalışmak suretiyle oradaki o çarpık yapılaşmayı önleyen kentsel dönüşümleri de sağlayan pro
jeler de yer alıyor. 

Yine, okul arsalarının satışından da asgari 400-500 trilyon gelir bekleniyor. 

Bunları arz ediyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Oylamaya geçmeden evvel yoklama istenmiştir. 

Şimdi, yoklama isteyen arkadaşlarımızın salonda bulunup bulunmadığını kontrol edeceğiz. 

Kemal Anadol? Burada. 

Tekin Bingöl? Burada. 

Gürol Ergin? Burada. 

Turgut Dibek? Burada. 

Atila Emek? Burada. 

Mehmet Ali Özpolat? Burada. 

Birgen Keleş? Burada. 

Ali Kocal? Burada. 

Ali İhsan Köktürk? Burada. 

Ali Oksal? Burada. 

Esfender Korkmaz? Burada. 

Nevingaye Erbatur? Burada. 

Fatma Nur Serter? Burada. 

Nesrin Baytok? Burada. 

Algan Hacaloğlu? Burada. 

Fevzi Topuz? Burada. 

Yaşar Ağyüz? Burada. 

İlhan Kesici? Burada. 

Hakkı Suha Okay? Burada. 

İsa Gök? Burada. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Şimdi elektronik cihazla yoklama yapacağım, üç dakika süre veriyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. 

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

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

1.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/589) (S. 
Sayısı: 269) (Devam) 

BAŞKAN - Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

Birinci bölüm 1 ila 28'inci maddeleri kapsamaktadır. 

Birinci bölüm üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili 
Sayın Esfender Korkmaz. 

Buyurun Sayın Korkmaz. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Cumhuriyet Halk Partisi adına, görüşülmekte olan yasanın birinci bölümü için söz almış bu
lunuyorum. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa bir torba yasadır. Torba yasaların taşıdığı bütün olumsuzlukları 
taşıyor. Bir defa, özel yasaların diğer eksikliklerini görmek mümkün olmuyor torba yasalarda. Ya
sanın kendi içindeki dengenin bozulmasına da neden oluyor. Dolayısıyla torba yasa olması yasanın 
etkinliğini, verimliliğini düşürüyor. 

Değerli arkadaşlar, bu yasada önemli ölçüde skandal sayılabilecek sorunlar var. 

Yalnız, Değerli Meclis Başkanımızın AKP'li arkadaşların ayakta konuşmalarını engellemesini 
rica ediyorum çünkü konsantrasyonumuz bozuluyor. 

BAŞKAN - Haklısınız Hocam. 

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) - Lütfen, ya dışarı çıksınlar ya otursunlar. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çok büyük bir uğultu var. Sizi sükûnete davet ediyorum. 

Buyurun Hocam. 

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) - Sağ olun. 

Efendim, şimdi, bir defa prensip bazında eğitim politikasını bozuyor bu yasa. En önemli skan
dal, şehir içindeki okulların satılması. Sayın Maliye Bakanı buradan 400 trilyon gelir beklediğini 
ifade etti. Şimdi, arkadaşlar bir devlet düşünün, yüz senelik cumhuriyet döneminden beri kurulan 
şehir içindeki okullarını satıyor. Neymiş? Bu okulların yeri değerlenmiş. Arkadaşlar, eğitimden daha 
değerli ne olabilir? 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Eğitimden daha değerli, daha çok eğitim olabilir. 

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) - Eğitimin daha çok yapılması için okulların satılması mı 
gerekiyor? Eğer siz o okulları satarsanız, o çevredeki ailelere, o çevredeki öğrencilere zarar vermiş 
olursunuz. Nasıl vermiş olursunuz? Yerine yapacağınız daha uzakta bir okula gitmek için bunlar cep
lerinden para verecek, aileleri maliyete katlanacak; yol, zaman sorunu ortaya çıkacak. Arkadaşlar, bir 
sosyal maliyet anlayışı var. Bu sosyal maliyeti siyasi iktidar hiçbir zaman dikkate almıyor. Bunu dik
kate almayan bir hükümetin ekonomide etkin karar alması mümkün değil. Bu yasadaki okulların sa
tılması, bu sosyal maliyeti getirecek en önemli unsurdur. 

Değerli arkadaşlar, köyleri okulsuz bırakan siyasi iktidar, demek ki bu yolla şehirleri de okul
suz bırakacak. Bakın, Doğu'da birçok köy var. Haberiniz var mı ki, Doğu Anadolu'daki birçok köyde 
taşımalı sistemle eğitim yapılmıyor. (AK PARTİ sıralarından "Doğu'yu bilmiyorsun." sesi) 

Ben Doğu'da, Çıldır'da doğmuşum ve bulunduğum ile, üç ile de kurduğum vakıflar yoluyla, 
bulduğum hayırsever insanlar yoluyla en az sekiz on tane yurt ve okul yaptırmışım. Sen ne yaptırdın 
arkadaş, bana "Doğu'yu bilmiyorsun." diyen arkadaşım sen ne yaptırdın? 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, her toplumda her ülkede kaynaklar kıttır ama önemli olan bu kay
nakların en verimli şekilde kullanılmasıdır. Burada Hükümet bu kaynak kullanmada aynen bakkal he
sabı gibi davranıyor. Eğer bugün paraya ihtiyacı varsa okulunu satıyor, yarın daha çok paraya ihtiyacı 
olursa acaba neyi satacak? 

Değerli arkadaşlar, özürlülerin eğitiminde de bu hususu görüyoruz. Özürlülerin eğitiminde si
yasi iktidar, bakanlar diyor ki: "İstismarlar var." Peki, istismar varsa senin işin devlet olarak bu is
tismarları önlemek, yanlış yapanlara ceza vermek, doğru yapanları da mükâfatlandırmak. Okulları 
kapatmakla bunu yapabilir misin? Yani birisi yanlış yaptı diye tüm rehabilitasyon merkezlerini, tüm 
özürlülerin eğitimini ortadan kaldırmakla bunu sağlayabilir misin? 

Efendim, özürlülerin eğitiminde gerçek sebebi sayın bakanlar açıkladı: Ayda 60 milyon gidi
yormuş. Şimdi, değerli arkadaşlar, ayda 60 milyon nereye gidiyor? 190 bin özürlüye gidiyor. Nereye 
gidiyor? 40 bin çalışana gidiyor. Peki, sen özürlülerden, 190 bin özürlüden ayda 60 milyonu esirgi
yorsun da 2 bin-3 bin kişiye ayda 5,5 milyar faiz veriyorsun, bu nasıl kaynak dağılımı, bu nasıl et
kinlik? 

Sayın Başbakan bunun gerekçesini de açıkladı, dün söyledi, dedi ki: "2001 yılında 91 bin oto 
satılıyordu, bugün, 2007 yılında 357 bin oto satıldı." Şimdi, Sayın Başbakan, yani bu rantı alanlar, 
devletten bu faizi alanlar ne yapacaktı peki, otomobil almayıp da fabrika mı yapacaktı? Eğer fabrika 
yapsaydı... Sayın Başbakan neden bina açılmasına gidiyor da fabrika açılmasına gittiğini görmedik 
hiç? Çünkü fabrika yapan yok. Aldığı rantı otomobile verecek. Onun içindir ki İstanbul'da, büyük 
şehirlerde 1 kişinin 3 arabası var, 1 evde 5 araba var ama diğer şehirler nasıl? Bakın, Türkiye'de or
talama 13 kişiye 1 otomobil düşüyor. Bingöl'de 29 kişiye 1 otomobil düşüyor. Ağrı'da 25 kişiye 1 
otomobil düşüyor. Türkiye'de 13 kişiye 1 otomobil düşerken daha 1990'da piyasa ekonomisine geçen 
Bulgaristan'da, Macaristan'da, Polonya'da 3 kişiye 1 otomobil düşüyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu bir yarışsa yani sen şimdi neden Bulgaristan, Macaristan, Polon
ya'nın gerisinde kaldığını eleştirmiyorsun da, neden o ülkelerin gerisinde kaldığını analiz etmiyor
sun da, efendim, şu kadar otomobil satıldı diye analiz ediyorsun? Şimdi, böyle bir gelir dağılımı, 
böyle bir rant ekonomisi varsa, işte Sayın Başbakan da ancak otomobil satışından söz eder, ne işten 
söz eder ne işsizden söz eder ne de halkın refahından söz eder, efendim, otomobilinden söz eder be
lirli kesimlerin. 

Şimdi, dahası var arkadaşlar, Sayın Başbakan bir müjde daha verdi, dedi ki: "Türkiye'nin net dış 
borcu 10 milyar dolar oldu." Ya, şuraya bak çok şükür Türkiye'nin borcu yokmuş! Yani Hazine niye 
açıklıyor ki "Türkiye'nin 263 milyar dış borcu var" Hazine niye böyle bir yanlış yapıyor? E, Başba
kandan iyi mi bilecek Hazine? IMF niye, 263 milyar dolar Türkiye'nin borcu var... Ya, Başbakan
dan iyi mi bilecek IMF? E, işte 10 milyar dolar borcu varmış, net dış borcu. Ya burada... Yani bir 
senedir kendimi yiyorum arkadaşlar. Bu net dış borç hikâyesini kaldırın. Ayıp oluyor biraz! Ayıp 
oluyor! 

Şimdi, burada Devlet Bakanı Sayın Şimşek de diyor ki: "Bütün dünyada borç oranları hesapla
nır. Borç stokunun gayrisafı millî hasılaya oranı.. ." 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Maliye Bakanına anlat. 

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, diyelim ki bir ülkenin 100 milyar 
dolar dış borcu var, ortalama vadesi beş yıl; başka bir ülkenin 100 milyar dolar borcu var, ortalama 
vadesi otuz yıl. Aynı mı bunlar ya? Ee peki, arkadaşlar, 5 kişi yarışıyor. Birisi yarışı sonuncu bitiri-
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yor, "Ben başarılı oldum." diyor. Şimdi, Arjantin'in, Brezilya'nın, Meksika'nın dış borcu bizden 
çoktu, bugün oranlarsan da bizden düşük. Peki, biz başarılı mıyız şimdi? Yani millet almış başını gi
diyor. Biz eğer tavşan hızıyla koşuyorsak yani o zaman başarılı mıyız arkadaşlar? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ESFENDER KORKMAZ (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeyim: Yani Türkiye'de yeni bir devlet içinde 
devlet yaratılıyor. Bu devlet içindeki devlet TOKİ'dir. Neden böyle bir devlet içinde devlet yaratılı
yor? Yeni bir tekel yaratılıyor. Siz altyapınızı satıyorsunuz, doğal tekelleri, Telekom'u satıyorsunuz 
ama yeni bir TOKİ tekeli yaratıyorsunuz. Neden böyle bir tekel yaratıyorsunuz? Yasalar üstünde bir 
kurum neden yaratılıyor? Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu'nu hiçe sayan -bu, yasada var, bu, mad
delerde var- ve dolayısıyla tam bunların üstünde, kanunlar üstünde yetkiye sahip bir kurum neden ya
ratıyorsunuz? Acaba Başbakanlığa bağlı olduğu için mi yaratıyorsunuz? Acaba Sayın Başbakan 
TOKİ'yi nasıl kullanıyor? 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 

Şimdi, Hükümet adına Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan. 

Buyurun Sayın Unakıtan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Değerli Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Değerli Başkan, değerli üyeler; esasında bu kanun görüşülürken, muhalefet partileri gelip ko
nuşurlar, görüşlerini dile getirirler. Tabii, asıl olan, bu kanunlar milletin problemlerini çözmek için 
getirilen kanunlar. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Siz kendi probleminizi çözüyorsunuz, milletin değil! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bunlara, bir an önce milletin prob
lemlerini çözecek bu kanunlar da kabul edilsin düşüncesiyle, şu tarafta oturan, Hükümet tarafında otu
ran bakan veyahut da iktidar partisinin üyeleri fazla cevap vermezler. Neden? Bir an önce bu kanun 
kabul edilsin isterler, çünkü millet kanunun kendisini bekliyor, yoksa buradaki lafları uzatmayı bek
lemiyor millet. Ama bazen öyle durumlar oluyor ki.. . 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Bakan, millet adına konuşuyor milletvekilleri. Lütfen millet
vekillerini hakir görmeyin. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yok, estağfurullah. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ee, öyle şey olur mu! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Burası, yüce Meclis, çatısının altın
daki herkes saygıdeğerdir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Millet adına konuşuyor. İfadenize dikkat edin. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Biz fikirlere hürmet ederiz. 

Yalnız, burada verilen bazı bilgiler oluyor ki o bilgiler de çok yanlış bilgiler ve kamuoyunun da 
yanlış olarak kafalarını karıştırıyor, onları düzeltmek de zaman zaman bize düşüyor, çünkü resmî ra
kamlar da elimizde, bunları milletvekillerimize sözlü, yazılı olarak da anlatıyoruz, ama bazen ne
dense böyle karışıklıklar oluyor. 
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Burada, Sayın Esfender Korkmaz geldi, benden önce konuşma yaptı. Orada, şimdi, ben hay
retle dinledim, hayretler içerisinde kaldım. 

Değerli arkadaşlar, "Okulları kapatıyorsunuz." diyor. Bu AK PARTİ Hükümetleri zamanında 
açılan okullar kadar kim açmıştır acaba şimdiye kadar? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Şimdi, cumhuriyet tarihinde, bak, rakamı veriyorum... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Bakan, senin okuduğun okulları da sen açtın! Hayret bir şey 
ya! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Dinlemesini bilin yalnız. 

Rakamı veriyorum: 360 bin tane derslik yapılmış kaç senelik cumhuriyet döneminde, ama AK 
PARTİ Hükümetleri beş yılda 120 bin derslik yapmış. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Şimdi, okul kapatmak buna deniyorsa, o zaman okul kapatma ne manaya gelir onu bir tekrar göz
den geçirsin Sayın Konuşmacı. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Sizin döneminiz cumhuriyet dönemi değil mi? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, bakın değerli arkadaşlar... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sizin döneminiz cumhuriyet dönemi değil mi Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bizim dönemimiz cumhuriyet dönemi. 
Bizim dönemimiz cumhuriyet dönemi. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Siz de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetisiniz değil mi? Başka cum
huriyet yok. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ama cumhuriyet dönemi içerisindeki 
AK PARTİ Hükümeti zamanı var. 

OKTAY VURAL (İzmir) - AKP zamanını söyleyin efendim, cumhuriyetle kıyas yapmayın. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Efendim, koalisyon hükümeti zamanı 
var. Efendim, diğer hükümet zamanları var. E, bunları da müsaade edin söyleyelim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Lafınızı doğru kullanın, başka cumhuriyet yok. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yoksa burası Türkiye Cumhuriyeti'nin 
Büyük Millet Meclisidir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Başka cumhuriyet yok. 

MALÎYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Yok, olmaz. Başka Türkiye de yok. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ona göre... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ona göre... Ona göre... 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bir ikinci hususa daha değinmek istiyorum: Özürlülerle ilgili olarak 
eğitim AK PARTİ Hükümetlerinden önce yoktu. Böyle bir eğitim yoktu. Neredeydi şimdiye kadar 
gelmiş geçmiş hükümetler? Biz geldik özürlülere eğitimi açtık. Bugün 194 bin kişi bu rehabilitasyon 
merkezlerinden istifade ediyor. Burada getirmiş olduğumuz yeni düzenleme de özürlülerin eğitimini 
kati surette bir adım bile geriye götürmüyor. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Öğrenim yaşı bitince eğitim de bitiyor. Ne olacak o zaman? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bir adım bile geri götürmüyor. 
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Bakınız şimdi, bu rehabilitasyon merkezleri, son iki yılda bin tane rehabilitasyon merkezi açıl
mıştır. Neden? Parasını veriyoruz. Gönderiyoruz özürlü vatandaşımızı, parasını veriyoruz. Öyle hiz
metler yapıyoruz ki, özürlü kardeşimizi gidip evinden arabayla alıyoruz, okuluna götürüyoruz, 
arabayla tekrar evine getiriyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu derece... 

Bakınız, şimdi, Avrupa'da olmayan, özürlülere olmayan hizmeti bu ülkede veriyoruz. 

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) - Sayın Bakan, taşımayı okullar yapıyor. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bunu da göğsümüzü gere gere söylü
yoruz ve gururla söylüyoruz, inşallah daha fazlasıyla hizmeti de yapacağız, yapmaya da devam edi
yoruz. 

Özürlüler için, efendim, şu kadar ödeniyor, bu kadar ödeniyor... Milyar YTL'nin üzerinde ödü
yoruz. Ama özürlüsüne sahip çıkmayan, yaşlısına sahip çıkmayan, hastasına sahip çıkmayan devletten 
de hayır gelmez. Ona da inanıyoruz. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Vatanına sahip çıkmayan... Devam edin. 

MEHMET HALİT DEMİR (Mardin) - Diğer hükümetler ne kadar yaptı bunu Sayın Bakanım? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Kabili mümkün değil, diğer hükümet
ler... Yoktu çünkü böyle bir hizmet, yoktu. 

Şimdi, buna, kalkıp gelip de "Özürlülerin okulu kapanıyor, şöyle oluyor... Bunlar olmaz, yan
lış olur, yanlış olur bunlar. 

Şimdi, "okulları kapatıyorsunuz, efendim, yerine... Okulları niye satıyorsunuz, niye kapatıyor
sunuz?" Öyle bir okul ki Boğaz'ın yanında. Öğrencisi de kalmamış artık. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Allah Allah! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet. 

Şimdi, orayı ekonomiye kazandırıp ondan alınan parayla elli tane daha okul yapıyoruz. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Bir örnek verebilir misiniz Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Veririm: Ortaköy'deki okul. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Bir örnek ver, bir örnek verin, hangi okul? 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Ortaköy'deki okul. Git Ortaköy'e 
görün! 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Bir örnek verin! 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bak hâlâ "bir örnek" diyor yahu! Örnek bu. 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Mahmutpaşa, Gedikpaşa... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Mahmutpaşa, Gedikpaşa, Ortaköy... 
Ben kaç tane göstereyim sana? Hiç oradan müdahale etmeyin değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Öğrencisi yoksa nasıl... 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Dinleyin, dinleyin de bakın neler yap
mışız, bir dinleyin bunları. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hiçbir şey yapmadınız. 
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MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Şimdi, öyle bir sanayinin içinde kalmış 
okul var ki -şimdi bana Sayın Genel Müdürümüz de, ilgili arkadaşımız da söylüyor- sanayinin içinde 
kalmış. Artık oraya talebe de gitmiyor. Gelen talebe 5 kilometreden geliyor. Şimdi, hâlâ ben orayı 
okul diye mi tutayım? Onu değerlendiririm, o parayla on tane daha okul yaparım, yirmi tane daha okul 
yaparım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

METİN KAŞIKOĞLU (Düzce) - Durmak yok Sayın Bakanım, yola devam. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Bunu mu yapalım, yoksa ötede kala
lım mı? 

YAŞAR KARAYEL (Kayseri) - Bunlar köprüyü de sattırmıyorlardı Sayın Bakanım. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Devamla) - Evet, değerli arkadaşlar, bu durumları 
açıklamak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bunları hem siz hem televizyonları başında bizi 
dinleyen milletimiz öğrensin diye geldim. Gerçekler bunlardır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili... (AK PARTİ ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... 

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Sattınız memleketi,bitirdiniz. 

BAŞKAN - Sayın Hıdır... Sayın Ekici... 

Sayın Ekici, Sayın Hıdır, arzu ederseniz on dakika ara vereyim ama çay içersiniz, ama başka şe
kilde halledersiniz. Ara vereyim, Meclis çatısı altı yerine dışarıda halledin. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Münir Kutluata. 

Buyurun Sayın Kutluata. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
269 sıra sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü vesilesiyle Milliyetçi 
Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Bu tasarı, yirmi dört kanunda ve iki kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapmaktadır. Türk 
mali sisteminin temel yasası özelliğine sahip olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka
nunu da bu yirmi dört kanundan birisidir. Tasarının adında değişiklik getirilen diğer yirmi üç ka
nundan "bazı kanunlar" diye söz edilmesine karşılık Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 
tam adıyla vurgulanması, 5018 sayılı Yasa'nın öneminden ve bu tasarıyla daha fazla değişikliğe uğ
ruyor olmasından ileri geldiği görülüyor. Diğer yirmi üç yasanın ve iki kanun hükmünde kararna
menin sadece adını bile saysak konuşma süremizin yeteceği şüphelidir. Bunu söylemekle şuna vurgu 
yapmak istiyorum; Yirmi altı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasının bir 
kanun tasarısının içine sığdırılması ne kadar doğrudur? Bu husus, genel gerekçenin son satırında 
".. .değişikliklerin her birinin ayrı ayrı tasarı halinde yapılması yerine, tek bir tasarıda toplanmasının 
daha isabetli olacağı değerlendirilmiş ve bu tasarı hazırlanmıştır." denilerek açıklanmaktadır. Bu isa
bet, burada görülen isabet nedir, bu değerlendirme nasıl bir değerlendirmedir ki mahzurları fayda
sından fazladır? 
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Temel kanun hâlinde ele alınan bu tasarı, aynı zamanda bir torba kanun hüviyetindedir. Dolayı
sıyla, birbiriyle ilgisi olmayan birçok yasada değişiklik yapılırken buna "temel kanun" demenin man
tığı nedir? Torba kanun ile temel kanun niye bir arada ifade edilmiştir? Niye bu uygulama yapılmıştır? 
Bunu söylemekle şunu ifade etmek istiyorum: Biraz önce Sayın Maliye Bakanı, okul satışı konu
sunu, okulların satışı konusunu savunan ifadeler kullandı. Eğer okulların satışı konusu ayrı bir kanun 
olarak gelecek olsaydı, Türk milleti bütün detayları yakından görseydi ve bu konuda, mesela Sayın 
Bakanın yaptığı bu konuşmaya diğer milletvekilleri tarafından cevap vermek mümkün olsaydı bu 
çok daha isabetli olmaz mıydı? Dolayısıyla, böyle yirmi altı kanunun arasına sıkıştırılmış bir deği
şikliğin milletin gözünden kaçtığını inkâr etmek mümkün müdür? Bunu özellikle vurguluyorum. 
Mademki torba kanun olarak getirildi, o zaman temel kanun olmasaydı ve kanun maddeleri üzerinde 
ayrı ayrı görüşmemiz mümkün olsaydı. Bunun da önü kapatılmış olmaktadır. 

Ben sırası gelince temas edeceğim, ama burada sırf cevap niteliğinde olsun diye, Sayın Baka
nın "Bir okulu satıyoruz, birçok okul yapacağız, bunda ne var?" ifadesinin iktidar saflarından alkış 
almasına karşılık kendilerine daha ihtiyatlı davranmaları konusunda bir örnek vereceğim ve tetkik et
melerini rica edeceğim. Lütfen, Adapazarı'ndaki Sakarya Vali Konağı'nın, kamu yöneticileri tara
fından -daha önceki yöneticiler tarafından- satılmaya kalkışılmasının arkasından çıkan çirkinlikleri 
takip ediniz. Oranın satışı sırasında yeni okullar ve güzel okullar yapma vaadinin bu işte ne kadar et
kili olduğunu ve Sakaryalıyı nasıl susturduğunu lütfen takip ediniz. Sonra, bütün alkışlar sıkıntı ge
tirebilir. 

Bakın, sadece bu değişiklikte, millî eğitimle ilgili değişiklikte, dördüncü, beşinci fıkralarda 
"Lüzum görülen okulların satışını Millî Eğitim Bakanı devreye sokar." denilmek isteniyor. Lüzum... 
Demek ki kıymeti arttıkça veya şehir içinde kaldıkça ortaya çıkacak diye bir çağrışım yapılıyor. 
Bunu, satacağız ve daha iyisini yapacağız diye izah etmek çok zordur. Önce şunu düşünmek lazım: 
Bir hükümet, milletinin okullarını niye satar? Bir hükümet, evlatlarının okulunu niye satar? 

LÜTFİ ÇIRAKOĞLU (Rize) - îyi okul yapmak için. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Efendim, iyi bina yapmak için binalar değişiyor, şahsiyet
siz şehirler ortaya çıkıyor. İyi kasaba olacak deniyor, müdahale ediliyor, başka şeyler ortaya çıkıyor. 
İyi okul yapmak için, siz, mevcut okulları, satacağınız birkaç okul çıkabilir ama bütün okulları sat
mak için yetkiyi Maliye Bakanına niye veriyorsunuz? Veriyorsanız yeni, ayrı bir kanunla bunu niye 
getirmiyorsunuz, ki millet enine boyuna bunu görsün? Tekrar soruyorum: Bir hükümet, milletinin 
okullarını, yavrularının okullarını satmak üzere bir torba kanunun içine bir maddeyi niye sıkıştırır? 
O zaman, getirirsiniz, enine boyuna konuşuruz, deriz ki: "Türkiye'de şu kadar okul şu kadar değer 
yapmaktadır, bunun üzerine şu kadar işimizi hallederiz." Millet bir karar verir. (AK PARTİ sırala
rından gürültüler) 

Efendim, yapmayın, lütfen.. Ama bakın, efendim, neden satılıyor? Çok uzatmak istemiyorum, 
söyleyeceğim başka sözler var ama lütfen bunun gerekçelerini bize iyi açıklayın. Eğer şöyle bir şey 
varsa, merkezî yerde kalmış okulların bahçelerini, alanlarını görüp iştahı kabarmış insanların baskısı 
altında kalınıyor ise... 

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - O size ait, bize değil. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Eğer o bize ait ise, şimdi size... Bakın, bize ait olan hiçbir 
şey yok. O zaman, bakın, ben size başka bir şey söyleyeyim. Söylediğim hususu takip edin, kime ait 
olduğunu görün. 
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MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Merak etmeyin siz. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Ben bu kadar detaya inmek istemiyorum ama size şunu söy
lüyorum: Bir milletin hükümeti, o milletin okullarını satmak için kanun niye çıkarır? 

Diyecek ki: "Çok çaresiz düştük, bunu yapıyoruz." O zaman sizin önünüze getireceğiz, "Şu 
kadar sıcak paraya, akan paraya niye müdahale etmiyorsunuz? Şu kadar cari açık için hangi tedbiri 
alıyorsunuz? Sanayi çökerken, tarım iflas ederken ne tedbir alıyorsunuz?" diye size soracağız. O 
zaman esas gerekçenizi söyleyeceksiniz, o zaman mesele yok. "Biz çok zordayız, Türkiye çok zor
dadır, satacağız bunları." diyeceksiniz, bunun üzerinde tartışacağız. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Dört bin adet yeni okul yapıldı. 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - O okulları hayırsever vatandaşlar yaptırdı, Hükümet değil. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Bakın, ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bizi ister is
temez konumuzdan uzaklaştırıyorsunuz ama lütfen şunu alın: Bakın, her zeminde söylüyorum. İkti
dardaki arkadaşlarımdan rica ediyorum: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetilirken bir 
bakanlığın, bir bakanın veya iktidar partisinin ilgili bir yetkilisinin çıkıp yapılanları alt alta tadat et
mesinin hiçbir kıymeti yoktur. Siz, Ağrı Dağı'nın tepesine neyi koydunuz, onu ölçünüz. Ağrı Dağı'nın 
tepesine bir kibrit çöpü koyup da dibinden beri ölçerseniz haksızlık olur. Eğer, dört bin okul yapıldı, 
daha önce yapılan okullardan daha fazla ise siz tebrik edilirsiniz. Bunları bize tebrik etmeye fırsat ve
riniz ama kabul ediniz ki bir milletin okulları satılmaz. 

Şimdi, taşımalı eğitim diye bir çare... 

ASIM AYKAN (Trabzon) - Kafanız basmıyor! 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Say ın milletvekilleri... 

Sayın Hatip, bir dakika... 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Ne dediniz Sayın Milletvekili? Bir daha söyler misiniz. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Kafanız basmıyor ne demek? 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Sayın Milletvekili kafamızın basmadığını söylüyor. Evet, 
okulların satılmasının... 

BAŞKAN - Sayın Kutluata, bir dakika... 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Buyurun. 

BAŞKAN - Deminden beri izliyorum... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Ne demek kafanız basmıyor? 

BAŞKAN - Sayın Vural bir dakika... 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sözünü geri al. 

BAŞKAN-Say ın Vural... 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Bizi dinlemiyorsun, dışarıdan geliyor, ne konu
şulduğunu bilmeden laf atıyorsun. 



TBMM B: 132 1 7 . 7 . 2 0 0 8 0 : 3 

- 4 1 7 -

BAŞKAN - Sayın Vural... Sayın Akçan... 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Dışarıdan geliyor, ne konuşulduğunu bilmiyor. 

BAŞKAN - Sayın Akçan... 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Saygısız! 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Devletin okulu satılmaz. 

BAŞKAN - Sayın Akçan... 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Satılmaz devletin okulu, bu bir anlayış. 

BAŞKAN - Sayın Akçan... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Vatanın toprağını satan devletin okulunu satmaz mı? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, o sözünü geri alsın, ne demek kafanız basmaz? 

BAŞKAN - Müsaade ederseniz cümlemi tamamlayayım. 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Bezirgansınız siz! 

BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.18 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.35 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) • 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132'nci Birleşiminin Dör

düncü Oturumunu açıyorum. 

269 sıra sayılı Tasan'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Sayın Münir Kutluata'yı davet etmeden evvel... Meclis Başkanlığı sandalyesinde şu anda otu

ran bir şahıs olarak konuşmacıları -gerek iktidardan gerek muhalefetten- büyük bir dikkatle dinledim. 
Muhalefet partilerinin sözcüleri eleştirel konuşmalar yaptılar. Ona da, birinci konuşmacıya Sayın 
Bakan çıktı, cevap verdi. Sayın Kutluata son derece nazik bir dille görüşlerini açıklarken önce Sayın 
Hıdır'ın, daha sonra başka milletvekili arkadaşlarımızın, en son da Sayın Aykan'ın, kendisine de ya
kışmayan "kafası basmıyor" gibi sözleriyle sataşmaya uğradı. 

Grup başkan vekillerine buradan iletiyorum: Bu tarzda sataşmalar olduğunda, yönettiğim her 
toplantıda ara vereceğim. Bu kanunların -Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi- çıkmasına, ben yöneten 
şahıs olarak, muhalefet partilerinin mensupları ve -ama en önemlisi- iktidar partisinin milletvekilleri 
büyük gayret göstermek zorunda. Ama bu çatının altında bu kürsü -özellikle genç arkadaşlara söy
lüyorum- milletin kürsüsü. Şayet demokrasi sadece iktidardan oluşsaydı, demokrasi tarifi olmazdı. 
Elbette demokrasilerin temel tarifinde iktidar olacak hizmet yapmak üzere, milletimiz öyle görev
lendirir; muhalefet partileri olacak, onlar da millet adına iktidarı denetleyecekler. Muhalefet partile
rinin sözcüleri hakaret, tahkir, tezyif, taciz yapmayacaklar; iktidar partisinin sözcüleri de bunu 
yapmayan sözcülere taciz, tezyif, hakaret gibi tavırlarda bulunmayacaklar. Bunu uyarıyorum. 

Sayın Aykan buradaysa eğer sözünü geri almasını istiyonım. 

Konuşmanızı tamamlamak üzere buyurun Sayın Kutluata. (MHP sıralarından alkışlar) 

Dört buçuk dakikanız kalmıştı, beş dakika veriyorum. 

MHP GRUBU ADINA MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir arkadaşımızın ölçüyü aşması sonucu kesilen konuşmama buradan devam ediyorum. 

Sayın Başkanın ikazları gayet yerindedir. Bu Meclisin mehabetine kimse zarar vermemelidir. 
Ancak şu kadarını ifade ediyorum ki: Bu tür yakışıksız tavırlar gerçekten benim üslubum değil, cevap 
vermeyi arzu etmem ama cevap verirsem sataşanların sıkıntıda kalacağını söylemeliyim. Bu anlam
daki son sözlerimi ifade ediyorum. Bu kafa basmama meselesi bu sataşmayı yapan arkadaşımızın an
ladığı anlamda ise ben bununla şeref duyarım, evet böyle ince hesaplara bizim kafamız basmaz. 

Şimdi, ben bu samimiyetle yaptığım değerlendirmede şunları söylüyorum efendim: Okullann sa
tışı konusuna biraz detaylı girmiş olduk ama önemliydi, devam edeceğim. Şimdi, bir hükümet okul
larını niye satar diye söyledim. Bütçe açıkları için mi, yani gelir elde etmek için mi? Eğer gelir elde 
etmek içinse biraz önce söylediğim gibi, bunun gerekçelendirilmesi lazım, içinde bulunduğumuz du
rumu bilmemiz lazım. Yok, Türkiye'de bir iki örnek var, bu okullar satılsa ne olur ise o zaman on
larla ilgili ayrı bir düzenleme yapılabilir. Ama bakın, düzenlenen fıkrada diyor ki: "Bu taşınmazlardan 
Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülenler..." Bu bir süreç. Yani, buradan, pekâlâ, değeri arttıkça 
bu bir kaynak olarak kullanılabilir anlamında bir şey anlaşılabilir. Türkiye'de böyle anlayışlar var. 
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Bakın, Türkiye'de birtakım okullar, birtakım liseler, birtakım üniversite binaları o kadar sembolik 
hâle gelmiştir ki para için satamazsınız. İstanbul Üniversitesini para için değerlendirebilir misiniz 
Sayın Bakan? Çok büyük para eder. Ama bu gidişle yarın onu yapan da çıkabilir. Onun için, lütfen, 
burada ölçü kaçırılmasın veya millet bunu görsün, tartışsın. Söylediğimiz budur. Bunu ayrı getir
seydiniz diyoruz. Bu konuda yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. 

İkincisi: Bu niçin olabilir? Başka bir sıkıntı, yeni okullar yapmak için olabilir. Yalnız, bu tamam, 
bu doğru değil dedik ama bakın burada, beşinci fıkrada diyor ki: "Bu taşınmazların satışından -yani 
okulların ve alanlarının satışından- elde edilen gelirleri bir yandan genel bütçenin B işaretli cetveline 
gelir, diğer yandan ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Millî 
Eğitim Bakanlığının bütçesine ödenek olarak verilir." Yani, bunların bir kısmı bu işte kullanılır gibi 
bir anlam çıkıyor burada Sayın Bakan? Yani, satılan okulların değerlerinin bir kısmı, yine okul işinde 
kullanılır gibi bir anlam çıkıyor. 

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) - Tamamı orada kullanılır, buradan gelen 
paranın tamamı. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Eğer böyle ise daha mahzurlu bir durumla karşı karşıyayız. 

Şimdi, burada "Öğrencisi kalmamış." deniliyor ama diğer taraftan satılan okulların öğrencileri 
başka yerlere taşınacak. Zamanım olmadığı için giremiyorum. Türkiye'de taşımalı eğitim diye bir sis
tem yaşıyoruz nüfusu azalan köylerimizde. Bu sadece doğuda değil, batıda, Karadeniz'de, her yerde. 
Nüfusu azalan köylerimizde çocuklar minibüslere atılıyor, 15-20 kilometre mesafelere gidiyor, akşam 
yahut okuldan sonra aynı şeyi dönüp, sarhoş şekilde evlerine geliyorlar. Verimsiz bir sistemle karşı 
karşıya olduğumuzu bilelim. Şimdi, biz bunu böyle çözüm zannedebiliriz ama bu köylerin nüfusu 
niye azalıyor, bu insanlar niye göç ediyor, bunları bilmekte çok büyük fayda var. Bunları tartışarak 
arkadan "Böyle bir sistem getirdik." deyip bunu savunursak daha fazla anlam ifade eder diye düşü
nüyorum. 

Şimdi, diğer bir nokta olarak, yine Sayın Bakan özürlü eğitimiyle ilgili birtakım kısıntıların ken
dileri döneminde geliştirildiğini... Dolayısıyla, neyi tenkit ediyorsunuz demeye getirdi. Öyle olsa 
bile, bunda bir geri dönüşün tenkit edilmesinin, hiçbir... Yani geliştirildiyse, şimdi de kısılıyorsa bu 
tenkit edilecek bir şeydir. Yani bunun, bizim dönemimizde şu kadar okul yapıldı filan demek... Bun
lar güzel şeyler ama bana göre çok anlamsız şeyler. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir süreklilik içinde, 
devamlılık içinde, gelişme içinde. Evet, her gün fazlası yapılacak. Ama "Okul yaptım, derslik yap
tım, bina yaptım." denildiği zaman, arkadan ister istemez tahrik ediyor ve söyletiyorsunuz ki: Eğiti
min seviyesi ne vaziyette, eğitim ne sonuç veriyor; üniversiteye gidemeyen perişan, giden genç 
hakikaten mutlu mu, birinci sınıftaki mutluluğu son sınıfta devam ediyor mu yoksa bazı üniversite
ler, bazı okullar işsizliği erteleme yeri mi oldu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) - Bunları söylemek zorunda kalmayalım diye arzu ediyorum. 

Mesele burada bir nokta, birkaç nokta üzerinde bir sürtüşme yaratmak değil. Bu yasayla ilgili 
söylediğim, yaptığım esas tenkit, yirmi dört kanun ve iki kanun hükmünde kararnamenin bir torba 
içinde getirilmesi ve bunların tartışılmasının gözden kaçmış olmasıdır. Bunda kötü maksat olmaya
bilir, hız beklentisi olabilir, iktidarın bu anlamda bir fayda umması olabilir ama kaçırılan faydaları 
göz önüne alacak olursak mahzurlu olduğunu söylemeye çalışıyoruz. 
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Özelleştirme İdaresine imar yetkisi verilmesi böyle geçmeli miydi bu arada, yoksa tartışılmalı 
mıydı? Bu çerçevede imar meseleleri görüşülmeli miydi? Dolayısıyla ben bunun bu şekilde gelişi
nin... Başından da söyledik, komisyonlarda da söyledik. Biz söyleyeceğimizi söylüyoruz, arkadan, 
fayda etmezse mevcut haliyle katkımızı vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla komisyonlarda 
yaptığımız katkıyı burada da yapmaya gayret ettik. 

Konu bundan ibarettir. Ancak bazı hassas konuları görüşürken bütün arkadaşların o hassasiye
tin önemini kavramasını bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kutluata. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş. 

Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önemli bir yasa görüşüyoruz, muhakkak ki muhalefetteki arkadaşlarımız bu yasayla ilgili çe
kincelerini, düşüncelerini ve hatta daha iyi olmasıyla ilgili fikir transferlerini yapmaları beklenir ki 
bizim de beklediğimiz, iktidar partisi grubu olarak yaptığımız işlemler ve eylemler bu. 

Muhakkak ki bir yasa tasarısı konuşulurken iktidar "İyisini yapıyoruz." amacıyla, niyetiyle or
taya çıkmıştır. Muhalefetin de "yanlış yapıyorsunuz" veya "daha iyisini yapmalısınız" şeklinde ifa
deleri kullanmaları gerekir. 

Bugün, Genel Kurulun saat 13.00'teki açılışından itibaren grup başkan vekili arkadaşlarımızla 
birlikte yasa tasarısı üzerindeki görüşlerimizi, önergelerin hangi şekilde, hangi çerçevede olacağını 
ve konuyla ilgili arkadaşlarımızın şüphe duyduklarını, "şunda sakınca var" dediklerini birlikte, hem 
bürokratlarla hem grup başkan vekilleri hem de ilgili arkadaşlarımızla değerlendirip düzeltme veya 
birbirimizi ikna etme gayreti içerisinde devam ettiriyoruz. Bu saate gelene kadar çok da ılımlı ve 
olumlu bir şekilde geçti. 

Arzumuz, isteğimiz, dileğimiz: Burada her birimiz 70 milyon Türk milletini temsil ediyoruz. 
Seçildiğimiz bölgedeki insanları değil, Türkiye'de yaşayan bütün insanları temsil etmek üzere, on
ların hak ve menfaatlerini korumak üzere millet bize yetkiyi verdi, o iradenin verdiği yetki çerçeve
sinde onların hakkını, hukukunu korumak üzere burada görevliyiz. 

Milletin verdiği temsil yetkisi çerçevesinde, Türk milletinin asaleti çerçevesinde ve onların asa
letine yakışır bir şekilde, bu kürsüden konuşurken dikkatli olmamız gerekir. Ama yıllardır olmuş, 
Parlamentonun kurulduğu günden bu tarafa olmuş, konuşmacı kürsüde konuşurken iktidardan veya 
muhalefetten kürsüde konuşan konuşmacıya laf atmalar olmuş olabilir fakat lütfen, rica ediyorum, 
laf atmalarımız edep çerçevesinde olsun. Laf atmalarımızın "Bu ülkeyi sattınız, bunu sattınız, şunu 
sattınız" diye tahkir edici, kırıcı bir şekilde olmaması gerekir. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Ama satılanları da söyleyeceğiz. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Çünkü inanıyoruz, güveniyoruz, biliyoruz. Burada, seçilen 
milletvekillerinin tamamı, her biri bu ülkenin bir karış toprağını, bir çakıl taşını kimsenin kimseden 
daha fazla sevdiğiyle ilgili elimizde bir ölçü yok. Kimsenin de "Ben senden daha fazla sevdim." diye 
iddia etmeye hakkı yok. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Tabii, insan sevdiğini satar mı? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, Değerli Hocam, satmayla alakalı değil bu iş. 
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GÜROL ERGİN (Muğla) - Satmıyor musunuz? Rica ediyorum... 

BAŞKAN - Sayın Ergin, lütfen... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın Değerli Hocam, şu anda siz yanlış anlama modunda-
sınız. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Siz yanlış anlatma modundasınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yanlış anlama modunda değil, iyi niyetli, iyi niyetli yaptığı
mız çerçevede bu kanunları düzenlediğimizi ifade edin. Satmayla, tahkir edici, sanki vatan toprağını 
satıyor gibi ifade etmek, bu... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Satıyorsunuz! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Lütfen... Lütfen... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Ama Mustafa Bey, satıyorsunuz. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakınız, okulların satışıyla ilgili konuşuyoruz. Sayın Bakan 
açıkladı. 

BAŞKAN-Say ın Ergin... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Başkan, satıyorlar. 

BAŞKAN - Görüşlerini açıklıyor Sayın Ergin. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Bu görüş mü? Bu yanlış! 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Topraklar satılıyor mu satılmıyor mu? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, herhalde uyarılarınızı... Siz, iktidar partisi 
grubu arkadaşlarımıza çalıştırmakla görevli grup olarak "siz" diye ifade ettiniz ama bakınız, Sayın 
Bakan konuşurken sayın milletvekillerinin hiçbiri Sayın Bakanın anlattığı doğrulara tahammül ede
mediler. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ya, onlar size göre doğru, size göre doğru canım! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Lütfen, iktidar partisinin milletvekillerini uyardığınız kadar 

muhalefet partisi grubundaki milletvekili arkadaşlarımız laf atarken... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Allah Allah... 

ATİLA EMEK (Antalya) - Yanlışlarınızı doğru olarak kabul etmek zorunda değiliz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Sayın Elitaş, her bir sataşmayı, tek tek isim söyleyerek uyardım ben bugüne kadar. 
Söyleyebilir misiniz ki bir tarafa iltimas geçiyorsunuz bir tarafa geçmiyorsunuz diye. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Şimdi, yani bugün bu kanunu eğer -sizin de ifadenizle- mehabetle, nezaketle, ne-
zahetle, birbirimizi anlayarak geçirmek istiyorsak hep beraber buna uyalım. Dolayısıyla, yapmak is
tediğim budur. Yani "Bir tarafa laf söyleyip öbür tarafı hiç uyarmadınız." diye söylerseniz, gerçekten 
incinirim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, herhalde meramımı anlatmakta sıkıntı çek
tim. Ben, sizin dokuz on aylık süre içerisinde Parlamentoyu yönetirken tarafsız olmak için elinizden 
gelen gayreti gösterdiğinize inanan bir milletvekiliyim, inanan bir Grup Başkan Vekiliyim. Hakika
ten, sizin yönetiminizde hem iktidar partisi hem muhalefet partisi konusundaki hassasiyetinizi çok iyi 
biliyorum ama benim ifade etmeye çalıştığım nokta şu: Siz, belki normal şartlar altında iktidar par-
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tisi milletvekili arkadaşlarımızın biraz daha sabırlı olması gerektiğini, muhalefetin bu konuda laf at
masının daha normal şartlar olduğunu ifade ettiniz ama lütfen, ben değerli arkadaşlarımdan şunu is
tirham ediyorum: Yaptığımız iş millet için, yaptığımız iş Türk milletinin refah seviyesini artırabilmek 
için o insanların mutluluklarını artırabilmek amaç ve gayesini güdüyoruz. 

Bakınız, Sayın Bakan burada ifade ederken "Bizim dönemimizden önce de hükümetler ortaya 
çıktı." dedi ama bugüne kadar gelen bütün hükümetlerden... 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Öyle demedi, öyle demedi. 

BAŞKAN - Sayın Tamaylıgil, lütfen... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ya "Seksen sene" dedi. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Seksen yılda bu memlekette altmış tane hükümet gelmiştir. Bu 
hükümetlerin üç tanesinin sorumluluğu AK PARTİ Hükümetine aittir. AK PARTİ hükümetleri dö
neminde bundan önceki gelen hükümetler dâhil olmak üzere bizim yaptığımız okul yatırımlarını hiç 
kimse yapmamıştır. İfade ettiğimiz, söylediğimiz budur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanın söylediği, yani 2002 yılına kadar cumhuriyet tarihindeki yapılanlardan fazla yap
tık diye değil, bize kadar gelen 57 hükümet döneminde -56'ncı Hükümet, 57'nci. . .- her bir hükü
metlerden daha fazla yatırım yaptığımızı, okullaşmanın daha fazla olduğunu, derslik sayısının daha 
fazla olduğunu ifade ediyoruz. Ama, değerli arkadaşlarım her ne hikmetse seksen yılda yapılanları 
farklı şekilde anlama moduna girdikleri andan itibaren, maalesef, iktidarın sözcülerinin anlattıklarını 
farklı bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar 

Bugün, Sayın Esfendcr Hoca ifade ederken güzel şeyler söyledi. Özürlüler rehabilitasyon mer
kezinde olan çocuklarımızın, o sıkıntıyı çeken insanların problemleri olduğunu ifade etti. Anadolu'da 
bir tabir vardır "Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan, hastası olan her gün ağlar." diye. Biz bunun sı
kıntısını, o insanların içinde çektikleri eziyeti, ıstırabı bilen insanlarız. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - O çocuklar deli değil! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakınız, bugüne kadar... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - O çocuklar hasta, hasta! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hocam, lütfen... 

BAŞKAN-Say ın Ergin... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - "Deli" lafı yakışmadı. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hocam, lütfen... 

BAŞKAN - Sayın Ergin, lütfen... 

GÜROL ERGİN (Muğla) - O çocuklar hasta, hasta! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hocam, lütfen... Bir tabir kullanıyorum "hastası olan" diye 
ifade ediyorum. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - "Deli" lafını kullandınız, lütfen onu... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hocam, lütfen... 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Saptırmayın lütfen! 

GÜROL ERGİN (Muğla) - "Deli" lafını kullanmadı mı kardeşim? 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Saptırmayın, ikinci kelimeyi niye duymuyorsunuz? 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Ergin... Sayın Ergin, benim hangi maksatla konuştu
ğumu en iyi bilenlerden biri sizsiniz. Biz sizinle üç sene beraber çalıştık. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - O kelimeyi çıkarın konuşmanızdan, çıkarın! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, lütfen... Ben bir deyim kullanıyorum. Deyim kulla
nırken arkada ne açıklayacağımı da siz bilirsiniz. Benim hangi şartlarda hangi şeyleri de söyleyece
ğimi... Siz beni çok iyi tanıyanlardan birisiniz. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Peki, bu sözünüzün ne kadar aileyi bugün üzdüğünü de biliyor mu
sunuz? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hocam, lütfen... Onların içinde biri de benim o ailelerden 
Hocam. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Siz de üzüldünüz o zaman o lafa. 

ALİ KOCAL (Zonguldak) - Üzülmelisiniz de yani. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hocam, üzülüyorum, o insanlar adına üzülüyorum diyorum. 

Bugüne kadar bu özürlü vc rehabiliteye ihtiyacı olan insanlarla ilgili düşünmeler yapılmamış. 
2006 yılında bu faaliyet başlamış. 2006 yılındaki faaliyetle birlikte 84 bin bu konudaki insanımızın, 
kişinin ihtiyacı varmış, 2007 yılında 194 bine gelmiş. Şimdi yapacağımız düzenleme ile birlikte yak
laşık 300 bin kişinin bu sıkıntıyla hastası ve bakmakta zorlandığı insanlarla ilgili, onların eğitilmesi 
ve bakıma muhtaç olan insanların ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili 300 bin kişiyi, 300 bin aileyi ra
hatlatabilecek bir düzenlemeyi yapmak için gayret gösteriyoruz. 

Bugüne kadar biz yaptığımız işlemlerde daha önceki düşünülmemişleri şimdi düşünüp gündeme 
getiriyoruz. Ha, söylenen sözler farklı olabilir ama şunu açık ve net yüreklilikle ifade ediyorum: 
Bizim yaptıklarımız başkalarının hayallerinde bile olamadığından dolayı şu anda anlattıklarımızı 
maalesef kabul edemiyorlar (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ve o kabul etmemenin verdiği tedir
ginlik ve gerginlikle hem bu kürsüde konuşurken hem de oturdukları yerden laf atarken, inanıyo
rum, aklıselim düşündükleri takdirde, sağduyuyla düşündükleri takdirde 58, 59 ve 60'ıncı 
Hükümetlerin bu memlekete yaptığı katkıları hep birlikte muhakkak ki takdir edeceklerdir, hakkını 
vereceklerdir diye ümit ediyorum. 

Ben bundan sonraki süreçte de inşallah, yine değerli grup başkan vekilleriyle yaptığımız gö
rüşme çerçevesinde, bu Parlamentoyu uygun, aklıselim, daha ılımlı bir şekilde götüreceğimizi, he
pimizin millete hizmet etmek için seçildiğimizin idraki içerisinde olduğumuzu biliyorum. Bundan 
sonraki sürecin inşallah o şekilde devam etmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elitaş. 

Sayın Bakan konuşma yapmak için... 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Övünmekten çatlayacaksınız bir gün. Bayağı zor oluyor bu iş. 
Çatlayacaksınız ama hayırlısı, inşallah çatlamazsınız. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Biz çatlamayız ama kıskananlar çatlayabilir. 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili... 

...kürsüye geldiği zaman, grubunuzdan birkaç milletvekili aynı ağızdan "Şunların ağzının pa
yını verin." dedi. Dolayısıyla, Sayın Bakanın gerçi sataşmalarla daha fazla açıldığını, daha hazırce
vap hâle geldiğini de biliyoruz. Onun da -sizlere söylüyorum- avukatlığa ihtiyacı yok ama bir boks 
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maçına çıkarmış gibi bir tavır da doğru değil. Ben o zaman uyarmamıştım. O arkadaşlarımızı uyar-
madığım için, Cumhuriyet Halk Partisinden itiraz seslerine de belirli bir tolerans gösterdim. Birbiri
mizi anladığımızı sanıyorum. Bütün grup başkan vekilleri için bu geçerli. 

Evet, teşekkür ederim. 

Şimdi, şahıslar adına Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık. 

Buyurun Sayın Işık. (MHP sıralarından alkışlar) 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 269 sıra 
sayılı Kanun Tasarısı'nın birinci bölümünde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve kanun hük
mündeki kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören bu tasarının birinci bölümünde, özet olarak, 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'ndan 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlen
dirilmesi ve KDV Kanunu'nda değişiklik yapılmasına kadar birçok kanunda -ki on beş adet kanun 
ve iki adet kanun hükmünde kararnamede- değişiklik yapılması, ekleme yapılması veya yeniden dü
zenlenmesi yönünde bazı değişiklikler öngörülmektedir. Bunların gerçekten bir kısmı günümüz ko
şullarına uydurma açısından gerekliyken bir kısmı da -biraz önce de bazılarının tartışıldığını 
gördüğümüz- gereksiz düzenlemeler olarak görülmektedir. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığına tah
sisli hazine mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilmesinin önü açılmaktadır. Yani, birçok ilimizde, 
şehir merkezindeki değerli arsalar üzerindeki birçok okul binası satılarak devletin sırtından âdeta 
yeni zenginler oluşturulmasının önü açılmaya çalışılmaktadır. Bu, gerçekten üzüntü verici bir deği
şikliktir. Bugün ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde okullarımızdaki öğrenci sayısının ortalama 
50'nin altına düşürülemediği gerçeği önümüzdeyken, bu okullara ihtiyaç varken bunların arsalarının 
satılıp yeni okullar yaptırılma gerekçesi makul değildir. Evet, yeni okullara bu ülkenin ihtiyacı var
dır ama eskilerinin satılmasının ya da yıkılmasının gereğini burada tartışmaya bile gerek görme
mekteyim. Bu okullara ihtiyaç vardır, yeniler yapılacaksa başka kaynaklarla başka yerlere 
yapılmalıdır. Kütahya ilinde merkezde var olan bir okulun satılması bu kanun yasalaşırsa hızla ger
çekleşecek. TOKİ tarafından yeni yapılan bir okula bu okulun öğrencileri taşındı ancak velilerin ta
mamı Valilik ve Belediye Başkanlığının önünde neredeyse boykot yapar hâle geldi. Çünkü 5-6 
kilometre dışarıdaki okula bu öğrencilerin taşınması için yeni servis ücretleri devreye girdi, sosyal 
birçok sıkıntıları ortaya çıktı. Buna benzer birçok ilimizde olayların yaşandığını herhalde benim 
kadar sizler de biliyorsunuz. Evet, yeni okullara ihtiyaç var özetle ama eskilerinin yıkılması, satılması 
gerekmiyor. 

Diğer yandan, TOKİ Başkanlığının yetkileri arttırılarak ilgili belediyeler ve valiler tarafından 
uygun görülmeyip üç ay içinde onaylanmayan planların Başkanlık tarafından resen onaylanması sağ
lanmaktadır. Yani böylece TOKİ Başkanlığı ilgili belediye ve valiliğin üstünde bir yetkiyle donatıl
maktadır. Bu değişiklik birçok ilimizde kurumlar arası anlaşmazlıklara yol açacak ve aynı ilde görev 
yapan devletin değişik kurumlarının birbiriyle ahengi bozulacaktır. Hâlen TOKİ tarafından inşaat 
yapılan birçok il ve ilçede yöre esnafının bu yatırımlardan yararlanamadığı gibi birçok mimar, mü
hendis ve müteahhidin işinden olduğu gerçeği ortadayken TOKİ Başkanlığının daha da geniş yetki
lerle donatılması yeni sorunların yaşanmasına neden olacaktır. 

Bir başka değişiklik de bazı suistimaller yaşanması nedeniyle özürlülere verilecek destek eği
timlerinin kısıtlanmasına yöneliktir. Günümüzde yaklaşık 8,5 milyon olduğu ifade edilen özürlü sa
yısı ve diğer 71 milyonun kalanının da potansiyel birer özürlü olduğu gerçeği varken bunların 
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devletten aldığı desteklerin kısıtlanmasına ya da belirli süreyle daraltılmasına bence gerek yok. Bu 
maddenin komple çıkartılması yönündeki önergenin destekleneceğini ümit ederek bu konuyu da özet
lemek istiyorum. 

Bir diğer konu, üniversite döner sermaye paylarının üniversite personeli arasında paylaştırıl-
masında sağlık personelinin lehinde düzenlemenin bu kanunla getirilmiş olmasıdır. Buradaki sağlık 
personelinin tüm personel yönünde değiştirilmesinde büyük ihtiyaç vardır. Evet, sağlık personeli 
özellikle tıp fakülteleri hastanelerinde daha çok görev yaparak bu döner sermaye gelirlerinin oluş
masında katkı yapmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafında kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

ALİM IŞIK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ancak şu da unutulmamalıdır ki, üniversitelerin tıp fakültelerine verilen kaynağın diğer fakül
telerden kesilerek daha fazla aktarıldığı, dolayısıyla bu üniversitede oluşacak döner sermaye gelir
lerinin doğrudan ya da dolaylı olarak o üniversitede çalışan tüm personelin katkısıyla oluştuğu gerçeği 
unutulmadan bunun da düzeltilmesi gerekiyor. 

Bu vesileyle, gündemde olduğu için de ifade etmeden geçemeyeceğim bir iki konuyu da hu
zurlarınızda Sayın Bakanıma iletmek istiyorum. 

Bugün, özellikle Kütahya, Afyon, Niğde ve Konya yöresinde yoğun olarak üreticilerimizin uğ
raştığı vişne üretiminde önemli sıkıntılar vardır. Vişne üreticileri üretmiş oldukları vişneleri âdeta 
satamaz hâle gelmişler, 70 kuruşla başlayan fiyat bugün 40 kuruşa kadar düşmüş durumdadır. Diğer 
yandan, bu ayın sonunda süresi dolacak olan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçların ertelenme süresi uzatılırsa çiftçilerimiz çok memnun olacaktır. 

Bu vesileyle kanunun hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Işık. 

Şahıslar adına ikinci söz, Bitlis Milletvekili Sayın Cemal Taşar'da. 

Buyurun Sayın Taşar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

CEMAL TAŞAR (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 269 sıra sayılı Kanun Tasarısı 
üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben, bu tasarı içerisinde daha çok özürlü çocuklarımızın eğitimiyle ilgili konuşmak istiyorum. 
Yalnız bir tespiti yapmakta fayda var diye düşünüyorum. 2006'dan öncesine döndüğümüz zaman 
özel eğitime muhtaç çocuklarımızın çoğunluğunun bu eğitimden faydalanmadığını görüyoruz. 
"Nasıl?" diyeceksiniz. Bir kere, sağlık güvencesinden mahrum ve BAĞ-KUR'lu vatandaşlarımızın 
hiçbir çocuğu bu haktan faydalanmıyordu. Ama 2006'da Hükümetimizin çıkardığı yasayla, dağ ba
şında yaşayan veya köyde yaşayan veya şehirde yaşayan kim olursa olsun özel eğitime muhtaç olan 
çocuklarımız bu haktan faydalanmaya başladı. Hükümetimiz, her alanda olduğu gibi sosyal devlet an
layışını özellikle çocuklarımızın, özürlü çocuklarımızın, bireylerimizin yetişmesinde de bunu hassa
siyetle ortaya koymuştur. Bakınız, o güne kadar -Allah göstermesin, hepimizin çocuğu olabilir-
birçok ailemiz, maalesef bu özürlü çocuklarının eğitimini gerçekleştiremedikleri için aile içinde sak
lıyorlardı arkadaşlar. Toplumun içine bile çıkaramıyorlardı. Zaten istatistiklerde rakamlardan da o 
güne kadar eğitim alanlar belli. Ama, 2006'dan sonra çıkarmış olduğumuz bu yasayla o özürlü ço
cuklarımızın eğitimleri gerçekleştirilmiş, bir taraftan devletin resmî okullarında bunlar gerçekleşti
rilmiş, öbür taraftan da özel rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. 

- 4 2 5 -



TBMM B: 132 17 . 7 . 2008 O: 4 

Bakın, yine, burada, bugün itibarıyla ayda aldığı on saat eğitim karşılığında her bireyimiz, 
her çocuğumuz için 406 YTL verilmektedir. 2006'dan bu tarafa, yani 2006 Haziran, bugün 2008 
Temmuz itibarıyla iki yıllık süre içerisinde 1,291 katrilyon para ödenmiş. Geçmişte bunların hiç
biri yoktu. Niçin? Özürlü çocuklarımız, eğitime muhtaç çocuklarımız kendi ayakları üzerinde du
rabilsin. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bakın: Bizim bu özürlü çocuklarımızın anne babalarına 
Allah sabır versin, bizi dinliyorlardır, o çocukları devlet okullarına ve rehabilitasyon merkezle
rine götürüp getirmek için anne, baba ve kardeşlerden birisinin bu çocuklarımızın başından ay
rılmaması gerekiyor idi. Mutlaka arabayla alıp arabayla götürmesi gerekiyordu, orada beklemesi 
gerekiyordu. Yani aile tam bir sıkıntı içerisinde, hatta birçok birey, anne, baba çalışamaz duruma 
gelmişti. 

Peki biz ne yaptık, bu Hükümet ne yaptı, bu iktidar ne yaptı? Sizin özürlü çocuğunuz varsa, 
eğer özel bir rehabilitasyon merkezine gitmiyorsa, devletin özel eğitim okuluna gidiyorsa rehber öğ
retmen eşliğinde servis onu kapısından alıyor okuluna götürüyor, eğitimini gördükten sonra yine 
okul çıkışı rehber öğretmen eşliğinde servisle tekrar ailesine teslim ediyor. 

Bir kere aileler huzura kavuştu, bunun yanında özürlü çocuklarımızın da eğitimleri sağlanmış 
oldu. 

Bu kanun niye peki? Burada bazı eksiklikler vardı, bu eksikliklerin giderilmesi için. İki yıllık bir 
uygulama sürecinde tespit edilen bu eksiklikler işte yeni bu kanunla, bu maddeyle tekrar çıkartılıyor 
arkadaşlar. 

Buradaki incelik şu: Biliyorsunuz yüzde 40 ve üzeri sağlık raporu alanlar ancak belli bir yar
dımdan faydalanıyordu. Biz bir kere burada yüzde 20'ye indiriyoruz sağlık kurulu raporuyla. Yine 
burada ilk defa spastik özürlü çocuklarımız da bu haktan faydalanmaya başlıyor. 

Onun için yani birileri "Efendim, işte bu tasarıyla, bu yasayla biz çocuklarımızın eğitimlerini kı
sıyoruz, biz onları eğitimden mahrum ediyoruz..." Asla böyle bir şey yok. İlk defa, 2006 Hazira
nından bu tarafa, ailelerimiz artık çocuklarını saklamıyorlar, bunların mutlaka kendi ayakları üzerinde 
durmaları gerektiğine inanıyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen. 

CEMAL TAŞAR (Devamla) - Bundan dolayı da bu çocuklarımızın eğitimleri sağlanmış oluyor. 

Bizim Hükümet olarak, İktidar olarak eğitimle ilgili yaptıklarımız ortadadır. Halkımız buna en 
güzel cevabı vermiştir, her zaman da vereceğine inanıyorum. İnşallah bu çocuklarımız, bu özürlü, özel 
eğitime muhtaç çocuklarımız kendi ayakları üzerinde... Onları eğitmiş oluruz, yetiştirmiş oluruz, 
anne babalarına da yük olmamış olurlar. 

Bu tasarının öncelikle özel eğitime muhtaç çocuklarımıza, annelerine, babalarına ve tüm mille
timize hayırlı olmasını diliyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taşar. 

Şimdi soru-cevap işlemine geçiyoruz. 

Sayın Tankut. 

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Bakanım, Bakanlığınıza bağlı Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesi gündemdedir. Millî 
Piyango İdaresinin 2007 yılı bilançosuna göre aktif varlıklarının toplamı 493 milyon YTL, aynı dö
nemdeki kamu payı aktarımının da 314,4 milyon YTL olduğu belirtilmektedir. Bu hususlar çerçe
vesinde: 

1) Millî Piyangoyu özelleştirecek misiniz? Özelleştirme yöntemi hakkında bilgi verebilir misi
niz? 

2) Lisans devri satışı şeklinde mi yoksa hasılat bölüşümüne dayalı bir satış şeklinde mi olacak
tır? 

3) Millî Piyango İdaresinin kamu kurumu ya da kamu faydasına çalışan kurumlara aktardığı ge
lirini kâr mı yoksa ziyan mı kabul etmektesiniz? 

4) Şayet kâr olarak görmekte iseniz kamuya böylesine ciddi kaynaklar sağlayan kurumun satıl
masının gerekçesi nedir, hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Say ın Genç.. . 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Birinci sorum: Şimdi, bu terörden zarar gören kişilere bir para ödenmesi gerekiyor yasa gereği. 
Şimdi, vatandaşların Güneydoğu'da bu terör zararları devamlı tespit edilmiş, 2007'nin yedinci ayın
dan beri, bir seneyi aşkın bir süreden beri bir kimseye -yani benim ilimde böyle en azından- hiçbir 
kuruş para ödenmiyor. 

Şimdi, tabii, Maliye Bakam da oradan çıktı gitti. Burada oturan Bakan da bu konularda yetkili 
değil, yani evvela burada sorumuza cevap verecek yetkili bakanların gelip oturması lazım. Lütfen, 
iktidar partisinden kim bunu sağlayacaksa sağlasın. Orada kanunun bir maddesini dahi okumamış ki
şilerin gelip orada oturması bile bu Meclise karşı bir saygısızlıktır. 

O bakımdan, yani bu paralar niye ödenmiyor? Niye ödenmiyor Sayın Başkanım? Adamların 
devletten aldıkları 3 bin YTL, 4 bin YTL veya 10 bin YTL, bu insanlar ekmeğe muhtaç. Defalarca 
burada söyledik, niye... Bir yandan da burada bütçe rakamlarını açıklıyorlar, "Efendim, 2 katrilyon 
bütçe fazlamız var." Bu bütçe fazlasını kime saklıyor bu Hükümet? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanım, tasarıda üniversite öğretim üyelerine saat 14.00'ten sonra döner sermayeye yap
tıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı, ilave olarak, almakta oldukları aylık ve her türlü 
tazminat toplamının 10 katma kadar pay verilebilmesi hükme bağlanmaktadır. Ancak öğretim üye
leri dışında aynı projede veya laboratuvarda çalışan öğretim yardımcıları -yani araştırma görevlisi, 
öğretim görevlisi ve benzeri- gibi personel ile idari ve teknik personelin de katkı yaptığı gerçeği dik
kate alınarak bu personele de döner sermayeden aynı oranda pay verilmesi sağlanabilir mi? Bu ko
nudaki görüşünüz nedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Paksoy... 

MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
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Sayın Bakanım, İktidarınız döneminde "4 bin okul yaptırdık." diye övünüyorsunuz. Türkiye'de 
eğitimin seviyesi ortada, sınıf mevcutlarını 50'lerden aşağıya düşüremediniz, ÖSS sınavında binlerce 
öğrenci sıfır cevapla sınavı tamamlamışlardır. Bu mu eğitim yatırım hamlesi? Siz bu OKS ve ÖSS so
nuçlarından memnun musunuz? İktidarınızın eğitimde fırsat eşitliğinden bunu mu anlıyorsunuz? 

İkinci sorum: TOKİ'de çalışan aynı derecede bir mühendis ne kadar, Devlet Su İşlerinde çalı
şan bir mühendis ne kadar maaş alıyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Akçay... 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, vatandaşlarımız tarafından bağış ve yardım yapmak suretiyle yaptırılan okullar 
ve derslikler dışında, AKP Hükümet döneminde Hükümet tarafından bütçe ödenekleriyle kaç okul 
ve derslik yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Akçan... 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım, aracılığınızla 
sormak istiyorum Sayın Bakana: İmar yetkisi belli kurallara bağlı olarak belediyelere ve bayındırlık 
ve il iskan müdürlüklerine verilmiştir. Şimdi bir ilde imar yetkisi alırken TOKİ, o kurallara uymamışsa 
ve on beş gün içerisinde de bu yetki verilmezse, söz konusu yetkinin kanunlara rağmen TOKİ'ye 
devredilmesi sizce yetki karmaşasına sebep olmaz mı? Bununla neyi amaçlıyorsunuz? Bunun ka
muoyu tarafından bilinmesi lazım. Açıklarsanız sevinirim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Not aldık. Maliye Bakanımız bundan sonraki maddelerin görüşülmesi sırasında bunlara cevap 

verecek. Yetişmezse yazılı cevap verecek efendim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptık
tan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

1 'inci madde üzerinde bir önerge vardır. 
Önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi (b) bendinin 
3 üncü fıkrasının ikinci cümlesinin başına 'Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden tele
komünikasyon hizmeti sunan diğer işletmecilerin" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

H. Hamit Homriş 

Bursa 

Erkan Akçay 

Manisa 

Behiç Çelik 

Mersin 

Ali Torlak 

İstanbul 

M. Akif Paksoy 

Kahramanmaraş 

- 4 2 8 -



TBMM B: 132 1 7 . 7 . 2 0 0 8 O: 4 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOÖAN (Afyonkarahisar) - Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 

Gerekçeyi mi okutayım, konuşulacak mı? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe lütfen. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon 
hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler, Kurum ile imzaladıkları İmtiyaz Sözleşmeleri çer
çevesinde faaliyet göstermektedir. Bahsi geçen sözleşmelerde, Hazine Payının ödenmemesi halinde 
3095 sayılı Kanun ile öngörülen temerrüt faizinin uygulanacağı esasa bağlanmıştır. 

Bu itibarla, İmtiyaz Sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin muhafazasını teminen, 
Tasarıda öngörülen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan te
merrüt faizi ilkelerinin yeni faaliyete geçecek olan ve Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulu
sal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin 
şebekeleri üzerinden hizmet verecek olan işletmecilerle sınırlı olması gerektiği düşünülmektedir. 

III.- Y O K L A M A 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN - Yoklama isteminde bulunanların tespitini yapacağım: Sayın Anadol, Sayın Ham
zaçebi, Sayın Ergin, Sayın Keleş, Sayın Dibek, Sayın Kocal, Sayın Öztrak, Sayın Çakır, Sayın Er
batur, Sayın Tamaylıgil, Sayın Serter, Sayın Paçarız, Sayın Ağyüz, Sayın Ekici, Sayın Hacaloğlu, 
Sayın Gök, Sayın Baratalı, Sayın Genç, Sayın Öztürk, Sayın Küçük. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı yoktur, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.19 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.35 

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 132'nci Birleşiminin Beşinci 
Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - İstem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. 

Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunama
dığından, alınan karar gereğince "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngö-
rüşmeler" kısmında yer alan (10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246) esas numaralı deprem ile ilgili 
Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmelerini birlikte yapmak ve kanun tasarı ve tekliflerini sı
rasıyla görüşmek için 22 Temmuz 2008 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati: 18.39 

- 4 3 0 -



T B M M B: 132 17 .7 . 2008 

VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

L- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, kadına ve çocuğa yönelik cinsel saldırılara iı 
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/3543) 

Aşağıda yer alan soruları. Başbakan Sayın Recep Tayyip F R D O Ğ A N tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Düzce Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dah'ndan Yrd. Doç. Dr. Bora Büken, Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Yrd. Doç. Dr. Erhan Büken ve Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dah'ndan Doç. Dr. Zerrin F.rkol tarafından 
Düzce Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilini Dalı'na cinsel saldırı iddiasıyla başvuran bir grupla yapılan 
bir araştırmanın sonuçlarına göre; saldırganların yüzde 43.4'ü tanıdık olup yüzde 1 3.2'si önceki sevgili, 
yüzde I 1.3*0 koca, yüzde 7.5'i biyolojik baba, yüzde 7.5'i de yakın erkek akrabadır. Yine araştırma 
sonuçlan göstermiştir ki saldırıya uğrayan kişiler kimi zaman nasıl bir başvuru yolu izleyeceklerini 
bilememektedir. Ayrıca çalışmayı yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Bora Büken, cinsel saldırı konusunda 
sağlık personelinin yeterli bilgiye sahip olmadığım belirterek, olay yeri incelemesi ve olay sonrasında 
hemen muayene gibi unsurların da önem taşıdığını vurgulamıştır. Büken, ayrıca halkın eğitimi 
açısından bu tip bir olayla karşılaşan mağdurların, en geç 72 saat içinde banyo yapmadan ve tuvalete 
gitmeden, ilgili birimlere başvurması gerektiğini de işaret etmiştir. Araştırmanın öneriler bölümünde, 
yasal düzenlemelerin yanı sıra, sosyal hizmet ağının yaygınlaştırılması, rehberlik ve rehabilitasyon 
merkezlerinin geliştirilmesi istenmiştir. Bu çerçevede; 

1. Kadına ve çocuğa yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırılar hakkında daha geniş 

kapsamlı bir araştırma yapılması düşünülmekle midir? 

2. Sağlık Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı verilerine göre cinsel saldırı vakaları ile ilgili 

islatistiki bilgiler derlenmiş midir? Derlendi ise bu istatistiki bilgilerin tarafınla ve kamuoyuna 

açıklanması mümkün müdür? 

3. 4 Temmuz 2006 tarihinde Başbakanlık tarafından "Çocuk ve Kadınlara Yönelik 

Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" 

konulu genelge gereğince Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personeline kadına yönelik 

şiddetle ilgili verilmesi gereken eğitimler verilmiş midir? 

4. Bireylerin böyle bir cinsel saldın durumu ile karşıya karşıya kaldıkları zaman nasıl 

hareket etmeleri gerektiği konusunda bir bilinçlendirme eğitimi verilmesi düşünülmekte 

midir? Bu konuda kurumlar arası işbirliğinin sağlanması düşünülmekte midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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S A Y İ : 6 . 0 2 . 0 . 0 0 7 . 0 0 / / ^ <££/ /?: . /2008 
KONU : Yazılı 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 Başkaıılığı'nın 28.05.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3543-6398/13528 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2008 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-67-25/2410 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıyla Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye 

ERBATUR'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 

Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/3543 esas no'lu yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/3543 ESAS NOLU YAZİLİ SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

Düzce Tıp Fakültesi Adli Tıp ana Bilim Dah'ndan Yrd.Doç.Dr.Bora Büken, 
Başken Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dah'ndan Yrd .Doç.Dr .Erf ıan 
Büken ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli T ıp Ana Bilim Dah'ndan 
Doç .Dr.Zerrin Erkol tarafından Düzce Tıp Fakültesi Adli T ıp Ana Bilim Dah'na cinsel 
saldın iddiasıyla başvuran bir grupla yapılan bir araştırmanın sonuçlarına gvre; 
saldırganların yüzde 43.4 'ü tanıdık olup yüzde 13.2"si önceki sevgili , yüzde 11.3'ü 
koca, yüzde 7.5'i biyolojik baba, yüzde 7.5'i de yakın erkek akrabadır. Yine araştırma 
sonuçlan göstermiştir ki saldınya uğrayan kişiler kimi zaman nasıl bir başvuru yoiu 
izleyeceklerini bi lememektedir. Aynca çalışmayı yorumlayan Yrd.Doç.Dr.Bora 
Büken, cinsel saldın konusunda sağl ık personelinin yeterli bilgiye sahip olmadığını 
belirterek, olay yeri incelemesi ve olay sonrasında hemen muayene gibi unsurların 
da önem taşıdığını vurgulamıştır. Büken, aynca halkın eğitimi açısından bu tip bir 
olayla karşılaşan mağdurların, en geç 72 saat içinde banyo yapmadan ve tuvalete 
gi tmeden, ilgili birimlere başvurması gerektiğini de işaret etmiştir. Araştırmanın 
öneriler bölümünde, yasal düzenlemelerin yanı sıra, sosyal hizmet ayağının 
yaygınlaştırılması, rehberlik ve rehabilitasyon merkezlerinin geliştiri lmesi 
istenmiştir. Bu çerçevede; 
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S O R U L A R : 

1) Kadına ve çocuğa yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırılar hakkında daha geniş 
kapsamlı bir araştırma yapılması planlanmakta ıradır? 

2) Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre cinsel saldın vakaları ile ilgili 
istatistik! veriler derlenmiş midir? Derlendi ise bu istatistıkı verilerin tarafıma ve 
kamuoyuna açıklanması mümkün müdür? 

3) Temmuz 2006 tarihinde Başbakanlık tarafından "Çocuk ve Kadınlara Yönelik 
Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak 
Tedbirler" konulu Genelge gereğince Sağlık Bakanlığı ve içişleri bakanlığı 
personeline yönelik şiddetle ilgili verilmesi gereken eğitimler verilmiş midir? 

4) Bireylerin bir cinsel saldın durumu ile karşı karşıya kaldıktan zaman nasıl hareket 
etmeleri gerektiği konusunda bir bilinçlendirme eğitimi verilmesi düşünülmekte 
midir? Bu konuda kurumlar arası işbirliğinin sağlanması düşünülmekte midir? 

CEVAPLAR: 

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

Ülkemizde kadına yönelik şiddet konusunda çeşitli araştırmalar yapılmış olmakla 
birlikte konuya ilişkin ulusal düzeyde, kapsamlı ve güvenilir resmi verilere ulaşmak 
mümkün değildir. Mevcut verilerin yetersizliği, kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek 
için hedeflenen politikalann ve programların geliştirilmesinin önünde önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, kadına yöneük şiddetle daha etkili bir şekilde mücadele 
etmek için, ulusal düzeyde veri geliştirilmesine ve bu veriler ışığında politika ve programlar 
oluşturulmasına imkan sağlayacak olan bir alan araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
ihtiyaç çerçevesinde. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından "Türkiye'de Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet Alan Araştırması ' başlatılmıştır. Şiddetin kaynağı ve türleri nelerdir 
sorusuna cevap verecek geniş ölçekli olarak yürütülecek alan araştırmasından elde 

edilecek veriler, n icel iksel ' ve niteliksel araştırmalar yoluyla toplanacaktır. Niceliksel 
araştırma ile Ulusal düzeyde hedeflenen; kır-kent, yaş grupları, eğitim düzeyleri ve sosyo
ekonomik statüye göre, kadına yönelik farklı şiddet türlerinin yaygınlığına ilişkin güvenilir 
veriler elde etmektir. Niteliksel araştırmayla ise kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili kadın 
ve erkeklerin deneyimleri, inançları ve tutumları hakkında bilgi toplanması 
amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin TÜfK Resmi İstatistik programı 
kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa 
Komisyonunun mali katkısı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun teknik desteği ile 
yürütülen "Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında gerçekleştiri len 
çalışmalardan biri de ulusal kayıt veri sisteminin geliştirilmesidir. 

Geliştirilecek ulusal kayıt veri sistemi; kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede 
uygun ulusal politikaların ve stratejilerin biçimlendirilmesi için aile içi şiddetin sebep ve 
sonuçlarını gösterecek ve şiddet mağdurlarının ilgili kuruma başvurmasından (polis, sağlık 
örgütü, STK gibi) yeniden uyum aşamasına kadar olan süreci içerecek olan süreçleri ve 
istihdam kaynaklarını kapsayacaktır. 

Ulusal kayıt veri sisteminin oluşturulması sadece Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
nezdinde değil, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar açısından istatistıkı verilerin sağlıklı bir 
biçimde derlenmesine ve ulusal düzeyde bir veri tabanı oluşturulmasına olanak 
sağlayacaktır. 

2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde yer alan; 
- "Sağlık görevlileri, yargı mensupları, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, 

çocuk gelişimi uzmanları, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek gruplarının eğitim 
programlarında kadın ve çocuklara karşı şiddete yaklaşım konusu yer almalıdır." 

- "Emniyet ve Jandarma birimlerinde daha fazla kadın memurun görevlendiri lmesi ve bu 
memurların kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda özel eğitim almış olması 
sağlanmalıdır." 
tedbirlerinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 
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Şiddet mağduru kadınlar için ilk adım başvuru yerleri olan 921 polis merkezi ve 276 
karakolda çalışan Emniyet Teşkilatı personeline yönelik kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, 4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun ve diğer ilgili kanunlann uygulanması konularında farkındalık ve 
duyarlılığı artırmak için hizmet içi eğitim programı yapılması amacıyla Bakanlığıma bağlı 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde hazırlanan ve söz konusu eğitimin esaslarını belirleyen "Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedüner Eğitimi Projesi Protokolü" 
26.12.2006 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU ve tarafımca 
imzalanmıştır. 

Eğitim Programı iki aşamalı olarak tasarlanmıştır. Birinci aşamada; istanbul, Adana, 
Samsun, Bursa, Erzurum, Van, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, İzmir, Ankara Nevşehir 
illerindeki eğitim programlarında, yaklaşık 270 eğiticinin eğitimi gerçekleştirilmiştir. İkinci 
aşama kapsamında ise; eğitimi tamamlanmış olan eğiticiler tarafından şimdiye kadar 
yaklaşık 24.000 personel eğitilmiş olup yıl sonu itibariyle 40.4000 emniyet teşkilatı 
personelinin eğitimi gerçekleştirilecektir. 

Şiddet mağduru kadınlarımız için yardım alabilecekleri hizmet alanlarının en 
önemlilerinden biri ise sağlık hizmetleridir. Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlar sağlık 
sektöründe çalışanlara güven duyabilmekte ve yardım talep etmektedirler. Oysa sağlık 
sektöründe çalışan doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık personelinin, şiddet mağduru ve 
risk altındaki kadınlara hizmet götürmede iletişim problemleri, şiddet konusunda ve yasal 
düzenlemelerle ilgili bilgi eksikliği gibi bazı sorunların mevcudiyeti ihtiyaç analizi 
çalışmalarında tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle 
Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü" 
Sağltk Bakanı Prof.Dr. Sayın Recep AKÖAG ile tarafımca 3 Ocak 2008 tarihinde 
imzalanmıştır. 

2 yıl süre ile uygulanacak olan söz konusu Protokol kapsamında gerçekleştirilecek 
eğitimler ile; 81 il sağlık müdürlüğü yöneticileri ile birinci, ikinci, ve üçüncü basamak sağlık 
hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda (hastane, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı aile 
planlaması merkezi, vb.) çalışan doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık personelinin kadına 
yönelik aile içi şiddetle mücadelede duyarlılığının artırılması; mesleki beceri ve eğitim 
formasyonunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Planlanan eğitimler üç aşamada gerçekleştirilecektir: 

• Birinci aşamada; eğitim programları ve malzemeleri geliştirilecektir. 
• İkinci aşamada; 81 il Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak eğitim ekipleri, 12 ilde 

düzenlenecek eğitimlerde "toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet 
olgusu, şiddetle ilgili mitler, sağlık personelinin şiddet konusundaki inançları, tutumları, 
mağdura hizmet götürmede ve genel olarak şiddetin önlenmesindeki rolü, aile içi şiddetle 
ilgili olarak sağlık sektöründe çalışanların sunacağı hizmetler ve yapacağı idari işlemler, 
şiddetle ilgili mevzuat, diğer kurum-kuruluşlaria işbirliği* konularında eğitime alınacaktır. Bu 
eğitimlerde 500 eğiticinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

• Üçüncü aşamada; il düzeyinde, hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmeti sunan 
kuruluşlarda çalışan 75.000 sağlık personelinin eğitimi, eğitici olarak yetiştirilen eğitim 
ekipleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

Bahsi geçen Protokol kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerde kullanılacak olan 
eğitim materyali nihai aşamasına gelmiş, üzerinde son çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim 
materyalinin tamamlanmasının ardından 23 Haziran 2008 tarihi itibariyle eğitici eğitimlerine 
başlanacaktır. 

Bilindiği üzere, yasal alanda özellikle de 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
yeni Türk Ceza Kanunu ve yeniden düzenlenmiş biçimiyle Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe 
giren 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda yapılan düzenlemeler ile 
kadınlarımızı cinsel saldırı ve şiddetten korumak amaçlanmaktadır. Ayrıca, "Ailenin 
Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik" ise, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil 
toplum kuruluşlarının hukukçu temsilcilerinin katılımlarıyla hazırlanmış; 1 Mart 2008 
yürürlüğe girmiştir. 
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Ancak, sadece yasal düzenlemeler yapılması yeterli değildir. Bu yasal 
düzenlemelerin ne tür haklar ve sorumluluklar getirdiğinin toplumun tüm kesimlerince 
bilinmesi son derece önemlidir. Bu konuda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; temel olarak 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 
Kanun, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunda aile içi şiddet mağduru kadınların 
hakları ve şiddet uygulayan bireylere yönelik tedbirler ve cezaların ele alındığı, şiddete 
maruz kalan bir kadının, bu şiddetten korunması için neler yapması ve bu konuda nerelere 
başvurması gerektiği konularında bilgileri içeren bir el kitabı hazırlanmaktadır. Basım 
aşamasına gelen kitapçığın ülke çapında dağıtımı yapılarak bu konuda bilgi edinmek 
isteyen herkesin yararlanabilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Projesi" kapsamında "Kadına yönelik aile içi şiddet suçtur. Göz yumma sessiz kalma" 
mesajını taşıyan broşürler ve afişler hazırlanmıştır. 

Hazırlanan broşürlerde, şiddetin tanımı ve türlerine değinilmiş, şiddette maruz 
kalınması durumunda başvurulacak kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verilmiş, 4320 

Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile Türk Ceza .Kanundaki',.konuya ilişkin 
düzenlemelere yer verilmiştir. 

Söz konusu afiş ve broşürler, 81 il Valiliği ve Belediye Başkanlıklarına gönderilmiş, 
ülke genelinde dağıtımına devam edilmektedir: 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığıma Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünce veri len cevaba göre; 

Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz ve Kadının insan Haklan Projesi- New 
VVays İrtibat Bürosu arasında 30.12.1998 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü 
çerçevesinde önce Toplum Merkezlerinde, daha sonra Aile Danışma Merkezlerinde 
Kadının insan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) uygulanmaya başlanmıştır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü bünyesinde yerel toplum kalkınması amacıyla hizmet 
vermekte olan Toplum Merkezlerinde ve Aile Danışmanlığı hizmetleri vermek üzera 
kurulmuş olan Aile Danışma Merkezlerinde 1998 yılından itibaren uygulanan toplam 14 
hafta (3 ay) süren, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı ile kadınların ve genç kızların, 
hakları ve sorunları konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlenmeleri sağlanarak kadın 
ayrımcılığına yol açan mekanizmaları daha iyi anlamalarına yardımcı olunması böylece, 
kendilerine olan bakış açılarının değişmesi ve öz güvenlerinin artması yoluyla aile içi 
şiddetin önlenmesi ve güçlenmeleri amaçlanmıştır. 

Kadının insan haklan eğit im programında (KİHEP); 
• Kadınların insan Hakları, 
• Anayasal Hakları, 
• Medeni Hakları, 
• Ekonomik Hakları, 
• Doğurganlık Hakları, 
« Kadın V e Cinsellik, 
• Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi Ve Çocuk Hakları, 
• Şiddete Karşı Geliştirilecek stratejiler konularını kapsayan çok yönlü ve detaylı bir 

eğitim uygulamaktadır. 

Bu eğit imlerden yararlanan genç kızlar ve kadınlar; 
• Her türlü şiddete karşı yasal hakları konusunda bilgilendirilmekte ve haklarını ne şekilde 
arayabileceklerini, hangi kurumları harekete geçirebileceklerini öğrenmekte, ayrıca; 
herhangi bir cinsel saldırı durumu ile karşı karşıya kaldığı durumlarda nasıl hareket 
etmeleri gerektiği konusunda detaylı bilgi verilmektedir. 

*Bu bilgileri kendileri öğrenip uyguladıkları gibi, aynı zamanda aile içinde ve yakın 
çevrelerinde de bilgiyi yayan kaynak kişi olarak görev üstlenmektedirler. 

Konuya ilişkin olarak içişleri Bakanlığınca veri len cevaba göre; 

Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin 
önlenmesi için alınacak tedbirler konulu Başbakanlık genelgesi doğrultusunda, 
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Emniyet Teşkilatı 
personeline 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanması, kadınlara karşı 
şiddet, kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eğitimi ve şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı 
konularında hizmet içi eğitimler verilmiştir. 
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Kadına karşı şiddetin önlenmesinde polisin rolü ve uygulanacak prosedürler eğitimi 
projesi kapsamında ise birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, 

Ankara, İzmir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa; Kayseri, adana,-Antalya illerinde 
270 eğitici yetiştirilmiştir. İkinci aşamada ise oluşturulan bu eğitici kadro ile şu ana kadar 
polis merkezlerinde çalışan 25.000 personele eğitim verilmiş, 2008 yılı sonuna kadar 
yaklgşık 40.000 personelin eğitimi tamamlanacaktır. 

Proje kapsamında; polis merkezlerine başvuran şiddet mağdurlarına ve diğer 
kişilere ilişkin bilgilerin yer alacağı, aynı zamanda mağdurların risk durumlarının tespit 
edileceği "Aile içi Şiddet Olayları Kayıt Formu" hazırlanmıştır. Eğit imlerde bu formun 
doldurulması anlatılarak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet olaylarına ilişkin verilerin 
toplanması ve gerekl i analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Formun 2009 yılı itibariyle 
uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu genelge doğrultusunda, bazı kurum ve kuruluşlar ile mülki idare 
amirliklerinin neler yapması gerektiği konusunda Emniyet Genel Müdür lüğü tarafından İller 
İdaresi Genel Müdür lüğü, Mahall i İdareler Genel Müdür lüğü, Jandarma Genel Komutanlığı , 
başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdür lüğü ve Başbakanlık SHÇEK Genel Müdür lüğü 
ile koordineli olarak "Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbir lerin 
Koordinasyonu* konulu bir genelge hazırlanarak il valil iklerine gönderilmiştir. 

Çocuklara karşı işlenen suçların asgariye indiri lmesi çalışmaları kapsamında, 
Jandarma Genel Komutanlığı mesleki gelişim planı dahil inde ilgili personele yönelik 
eğit imler verilmektedir. Bu kapsamda 2006 yı l ından bu yana 12'si bayan astsubay olmak 
üzere toplam 186 personel eğit imden geçirilmiştir. Jandarma Okullar Komutanlığında 
eğit im-oğretim gören bütün personele kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda yıllık 
ders müfredatına uygun olarak insan hakları ve hukuk derslerinde söz konusu genelgeye 
atıfta bulunularak eğit im veri lmektedir. 

Emniyet Teşki latımızda 13.314 Jandarma Teşki latımızda ise 1285 bayan personel 
görev yapmaktadır. 

Ayrıca konuyla ilgili olarak polis sorumluluk bölgesinde ve jandarma sorumluluk 
bölgesinde meydana gelen olaylara ilişkin istatistik! bilgiler ilişikte gönderilmiştir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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2.-Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, töre ve namus cinayetlerine karşı alınan önlem
lere ve cinsiyete duyarlı politikalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çu
bukçu 'nun cevabı (7/3545) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruları, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 

Gerek ulusal düzeyde alınan tedbirler, gerekse uluslararası yükümlülüklere rağmen 

toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdüren kadına yönelik şiddettin en ağır biçimi kuşkusuz, 

töre veya namus adına işlenen cinayetlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi "Töre vnJVamus 

Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacıyla 2005 yılında bir Meclis Araştırma 

Komisyonu oluşturmuş, komisyon çalışmalarını başarı ile tamamlayarak bir rapor hazırlamış 

ve ilgili rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüştür. Raporda, 

kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda alınacak önlemlere ilişkin öneriler 

ve bu önerilen hayata geçirilmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Ardından, 

4 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile alınacak 

önlemler ve sorumlu kuruluşlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmiştir. 
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Söz konusu Genelge, çocuk ve kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri 

konusundaki çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini kapsamında olmakla birlikte, alınması 

gereken tedbirlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik eğitim çalışmaları da 

önemli bir yer tutmaktadır. Ancak halen kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi olan töre 

cinayetleri maalesef ki varlığını sürdürmektedir. Bu çerçevede; 

1. Alındığı iddia edilen bütün önlemlere rağmen, namus cinayetleri neden halen 

varlığını sürdürmektedir? Hükümet olarak var olan gidişatın olumsuzluğunu değerlendirmek 

için herhangi bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir? 

2. Sağlık görevlileri, yargı mensupları, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, 

psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek gruplarının hizmet içi 

eğitim programlarında çocuklara karşı şiddete yaklaşım konusu ele alınmış mıdır? Genelgenin 

yayımlanmasından bugüne dek kaç kişi bu eğitimlerden yararlanmıştır? Bundan sonra 

verilmesi düşünülen eğitimler nelerdir? 

3. Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla kadın memurun görevlendirilmesi ve bu 

memurların kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda özel eğitim almış olması hususunda ne 

gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir? Şu anda Emniyet ve jandarma birimlerinde kaç adet kadın 

memur görev yamaktadır? 

4. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların ana plan ve programlara entegrasyonu, 

sektörler ve disiplinler arası işbirliğinin sağlanması, programların ve sonuçların izlenme ve 

değerlendirilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması, mevcut mekanizmaların işler hale 

getirilebilmesi için Hükümet tarafından ne gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir? 

5. Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini yok sayan, görmezden gelen ya da 

zedeleyen anlayışları ortadan kaldıran öğelerinden ayıklanması safhası gerçekleştirilmiş 

midir? Bu safha gerçekleştirildi ise neden halen eğitimciler arasında cinsiyetçi müfredat 

öğeleri konusunda şikayetler dile getirilmektedir? 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

S A Y I : B.02.0.007.00 / /£ lV> 
KONU : Yazıh Soru Önergesi 

£ £ / . ? J 2 0 0 8 

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 BaşkanlığTnın 28.05.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3545-6403/13533 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2008 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-67-27/2411 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıyla Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye 

ERBATUR'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 

Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/3545 esas no'lu yazılı soru 

önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Gerek ulusal düzeyde alınan tedbirler, gerekse uluslar arası yükümlülüklere 
rağmen toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdüren kadına yönelik şiddettin en 
ağır biçimi kuşkusuz, töre ve namus adına işlenen cinayetlerdir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi "Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara yönelik 
Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Bel ir lenmesi" 
amacıyla 2005 yılında bir Meclis Araştırma Komisyonu oluşturmuş, komisyon 
çalışmalarını basan ile tamamlayarak bir rapor hazır lamış ve ilgili rapor Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüştür. Raporda, kadına yönelik 
şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda alınacak önlemlere ilişkin öneriler ve bu 
önerilen hayata geçir i lmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. 
Ardından, 4 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/17 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile al ınacak önlemler ve sorumlu kuruluşlar ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlanna iletilmiştir. 

Söz konusu Genelge, çocuk ve kadına yönelik şiddet, töre/namus cinayetleri 
konusundaki çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini kapsamında olmakla birlikte, 
alınması gereken tedbirlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik 
eğit im çalışmaları da önemli bir yer tutmaktadır. Ancak halen kadına yönelik şiddetin 
en ağır biçimi olan töre cinayetleri maalesef ki varlığını sürdürmektedir. Bu 
çerçevede; 

Bilgilerinize arz ederim. 

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF.DR.N.GAYE ERBATUR'UN 
7/3545 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 
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SORULAR : 

1) Alındığı iddia edilen bütün önlemlere rağmen, namus cinayetleri neden halen 
varlığını sürdürmektedir? Hükümet olarak var olan gidişatın olumsuzluğunu 
değerlendirmek için herhangi bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir? 

2) Sağlık görevlileri, yargı mensuptan, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları , 
psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek 
gruplannın hizmet içi eğit im programlannda çocuklara karşı şiddete yaklaşım 
konusu ele alınmış mıdır? Genelgenin yayımlanmasından bugüne dek kaç kişi 
bu eğit imlerden yararlanmıştır? Bundan sonra veri lmesi düşünülen eğitimler 
nelerdir? 

3) Emniyet ve Jandarma birimlerinde daha fazla kadın memurun 
görevlendiri lmesi ve bu memurların kadına ve çocuğa yönelik şiddet 
konusunda özel eğit im almış olması hususunda ne gibi faaliyetler 
gerçekleştiri lmiştir? Şu anda Emniyet ve Jandarma birimlerinde kaç adet 
kadın memur görev yapmaktadır? 

4) Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların ana plan ve programlara 
entegrasyonu, sektörler ve disiplinler arası işbirliğinin sağlanması , 
programların ve sonuçlann izlenme ve değerlendiri lmesi için gerekli 
mekanizmaların oluşturulması, mevcut mekanizmalanr- işler hale 
getirilebilmesi için Hükümet tarafından ne gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir? 

5) Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini yok sayan, görmezden gelen 
ya f i d e l e y e n anlayıştan ortadan kaldıran öğelerinden a y l a n m a s ı safhası 
gerçekleştirilmiş midir? Bu safha gerçekleştirildi ise neder halen eğitimler 
arasında cinsiyetçi müfredat öğeleri konusunda şikayetler dile 
getirilmektedir? 

C E V A P L A R : • • 1 

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

Hükümetimiz, kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması ve 
geliştirilmesi, toplumsal yaşamın her alanında kadının konumunun güçlendirilmesi ve 
kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesini öncelikli devlet politikası haline getirmiş, 
kadının en temel insan hakkı olan yaşama hakkını el inden alan töre ve namus 
cinayetlerinin önlenmesi de dahil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin aktif bir tutum sergileyerek ulusal düzeyde çalışmalarını 
yoğunlaştırmıştır. 

Son yıllarda kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelede, suçluların 
cezalandırılmasını ve şiddet mağduru kadınların korumasını ve desteklenmesini sağlayan 
yasal düzenlemeler yapılırken bu tutum sergilenmiş ve yasal alanda önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Bu çevrede Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza 
Kanunu'na, "kasten öldürme suçunun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren 
nitelikli hallerinin düzenlendiği maddeye "Töre saikiyle" ifadesi eklenerek töre cinayetleri 
faillerinin en yüksek ceza ile cezalandınlması" hükmünün getirilmesi önemli bir 
düzenlemedir. 

Namus adına kadınlara karşı işlenen suçlara ve kadınlara karşı diğer tüm şiddet 
türlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin ulusal mevzuatta gerçekleştirilen değişikliklerin 
ardından, bu mevzuatın etkili biçimde uygulanması, toplumsal farkındalığın artırılmasına 
yönelik ulusal bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da dahil olmak üzere eğitsel, 
sosyal ve diğer tedbirlerin alınması hükümetimizin başlıca hedeflerindendir. 

Bu hedef kapsamında; gerek "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre 
ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler" konulu 2006717 sayılı 
Başbakanlık Genelgesinde yer alan tedbirler gerekse sürdürülen kampanyalar 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra projeler de yürütülmektedir. 
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Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 
Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler" konulu 
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri 
konusunda Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatör kurum olarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlük tarafından, ilgili tüm kurum ve kuruluşların 
Genelge kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgiler üçer aylık periyotlar 
halinde izlenerek, Başbakanlığa sunulmakta ve Genel Müdürlüğün W e b sayfasında 
yayınlanmaktadır. 

ilgili kurum ve kuruluşların gerçekleştirdikleri çalışmaların değerlendirilmesinde; 
İçişleri Bakanlığı'nın 2007/8 sayılı Genelgesi gereğince Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı 
bünyesinde "Töre ve Namus Cinayetlerinin ûn lenmes i 'ne yönelik kurullar/komiteler 
oluşturulduğu, toplumda yerleşik ön yargı ve geleneksel anlayışın değiştirilmesi amacıyla 
kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik broşürler/afişler 
hazırlanıp dağıtıldığı, konuya ilişkin paneller, konferanslar, eğitim seminerleri, hizmet içi 
eğitimler düzenlendiği, camilerde kadına karşı şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda 
vaazlar verildiği, hutbeler okutulduğu, şiddet mağdurlarına yönelik danışma ve 
yönlendirme hizmetlerinin ve kadınlara yönelik meslek edindiriö kursların artırıldığı 
gözlenmektedir. 

Yine Genelge kapsamında, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, 
tüm tarafların katılımı ve işbirliği ile "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem 
Planı" hazırlanmış ve Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. Ulusal Eylem Planı ile yasal 

düzenlemeler, toplumsal. farkındalık ve zihinsel dönüşüm, kadının' sosyo-ekonomık 
durumunun güçlendirilmesi, koruyucu hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve 
sektörler arası işbirliği olmak üzere 6 temel alanda iyileştirmeler hedeflenmektedir. Hedeflerin 
uygulanmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği kuruluşlarına çeşitli sorumluluklar 
verilmiştir. 

Hükümetimiz kadına yönelik şiddetin ve töre/namus cinayetlerinin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin gerek 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan tedbirleri 
uyarınca gerçekleştirdiği gerekse konuya ilişkin diğer faaliyetleri ve girişimlerinde, yasa 
uygulayıcıları, sağlık ve sosyal hizmetleri sunanlar ve din görevlilerinin bu konudaki 
duyarlılıklarının artırılmasının öneminden hareketle hizmet içi eğitimlere de yer vermektedir 

Bu çerçevede, hazırlık çalışmaları devam eden "Kadına Karşı Şiddetin önlenmesinde 
Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi' ise din görevlilerinin 
"toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını engelleyen geleneksel 
kabuller, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, şiddet mağdurlarına yaklaşım tarzı, şiddetle 
ilgili yasal mevzuat ve genelgeler" konularında eğitilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
gerçekleştirilecektir. 

Yine, hizmet içi eğitim programları kapsamında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce 
Diyanet İşleri Başkanlığı personeline "Töre ve Namus Cinayetleri" ve "Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği" gibi konularda eğitim vermiştir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli yöntemlerinden biri olan zihniyet 
dönüşümünün sağlanmasında çok geniş kitlelere ulaşabilmesi nedeniyle medya çok önemli 
bir role ve güce sahiptir. Medyanın sosyal sorumluluk bilinciyle konuyu sahiplenmesi ve 
doğru biçimde yansıtmasını sağlamak için Proje kapsamında, geleceğin medya 
profesyonellerine, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddet konularında 
farkındalık kazandırılmasını amaçlayan "toplumsal cinsiyet ve medya atölyeleri" ile yerel 
medya kuruluşlarına yönelik "yerel medya çalışanları için kadına yönelik aile içi şiddet ve 
haber yazma atölyeleri" düzenlenmektedir. 

Töre/namus cinayetleri de dahil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin 
sonlandırılması bugünden yarına sonuca ulaşılması mümkün olmayan uzun soluklu ve 
topyekün bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bu bağlamda; bütüncül bir yaklaşımla ve tüm 
sektörlerin işbirliğinde, toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine 
çevrilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. 
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2005 Yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında 
Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hollanda Sosyal işler ve İstihdam 
Bakanlığı tarafından Mart 2007 tarihinden bu yana "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin 
Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi" sürdürülmektedir. 

Söz konusu projenin ana hedefleri arasında; toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin tüm 
kamu politikalarına dahil edilmesinin sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi 
çerçevesinde hükümet politikalarına temel oluşturacak Ulusal Eylem Planının 
hazırlanması, AB uygulamaları ve müktesebatına uygun olarak bir Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Kurumu için bir taslak model oluşturulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve 
toplumsal cinsiyetin ülkenin ana plan, ve programlarına yerleştirilmesinin önemi ile konuya 
ilişkin Avrupa Birliği Müktesebatına vakıf olmaları amacına yönelik olarak, yetkililer, 
uzmanlar ve politika uygulayıcı personel için eğitim programları gerçekleştirilmesi yer 
almaktadır. 

Anılan projenin Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığın 
arttırılmasına katkıda bulunması ve Avrupa Komisyonu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği ile 
ilgili yönergelerinin yerine getiri lmesine yardımcı olması beklenmektedir. 

Proje kapsamında, çalışma yaşamına, mal ve hizmetlere ve eğitime erişimlerinde 
karşılaştıkları cinsiyet ayrımcılığında kadınlarımıza yardımcı olacak bir mekanizma 
oluşturulması gereklil iğinden hareketle 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Taslak Modeli" 
oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu Modelin hazırlıklarında Avrupa 
Birliği müktesebatına uygunluğunun sağlanmasına çalışılmakta ve bu nedenle Avrupa 
Birliği müktesebatı ve uygulamaları incelenmektedir. Çalışmalar kapsamında; ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir Çalışma Grubu oluşturulmuş, Proje 
ortağı Hollanda ekibinin uzmanları tarafından çalışma grubu üyelerine AB müktesebatı 
hakkında bir eğitim semineri verilmiş ve kamu kurum ve kuruluşları, STK, üniversite, 
sendika ve baro temsilcilerinin katılımıyla bir Ulusal Seminer düzenlenmiştir. Ulusal 
Seminer çıktıları ile çalışma grubu tarafından Hollanda, Macaristan ve irlanda Eşitlik 
Kurumlarına yapılan çalışma ziyareti ve Hollanda Eşit Muamele Komisyonuna düzenlenen 
staj programından elde edilen bilgiler doğrultusunda konuya ilişkin taslak politika dokümanı 
hazırlanmaktadır. Ayrıca oluşturulması öngörülen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu" 
hakkında paydaşların görüşünü almak ve çalışmaya katkı sağlamak üzere proje illerinde 
(Gaziantep, Antalya, Bursa, Samsun), çevre İllerin de katılımıyla bölgesel seminerler 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu seminerlerden edinilen görüş ve öneriler rapor 
haline getirilip, taslak politika dokümanında yer alacaktır. 

Projenin bir diğer hedefi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çerçevesinde 
hükümet politikalarına temel oluşturacak "Ulusal Eylem Planı" hazırlanmasıdır. 
Hazırlanacak Ulusal Eylem Planı ile tüm taraflara verilecek sorumluluklar yoluyla daha hızlı 
bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara yerleştirilmesinin 
sağlanması beklenmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli illerde 
kamu kurum/kuruluşları ve STKMarla görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler 
sonucunda bir haritalama çalışması raporu hazırlanmıştır. Bundan sonraki aşamada ise, 
oluşturulan çalışma grupları tarafından kamu politikalarına temel teşkil edecek Kadınların 
Eğitimi ve öğret imi, Kadın ve Sağlık, Kadın ve Ekonomi, Yetki ve Karar Alma Sürecinde 
Kadın, Kadının İlerlemesinde Kurumsal Mekanizmalar, Kadın ve Yoksulluk, Kadın ve 
Medya, Kadın ve Çevre olmak üzere 8 kritik alana ilişkin politika dokümanları Ulusal Eylem 
Planı Taslağı oluşturulmasında girdi olarak kullanılmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem 
Planı Ekim 2008'de gerçekleştirilecek proje kapanış toplantısında kamuoyuna 
duyurulacaktır. 
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Bilindiği gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli araçlardan biri 
eğitimler yoluyla farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasıdır. Bu amaçla Proje kapsamında 
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programları" düzenlenmektedir. Öncelikle, eğitim 
programlarında kullanılmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara 
yerleştirilmesinin önemini içeren bir toplumsal cinsiyet eşitliği el kitabı hazırlanmıştır. 
Ardından başlatılan eğitim programlarında öncelikle kamu kurum ve kuruluşlan, sivil 
toplum kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 100 kişinin katıldığı "Eğiticiler Eğitimi" 
programı gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamada ise politika oluşturulması aşamasında katkı 
sağlayacak olan kamu kurumlannda görevli politika uzmanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda bilgilendirilmesini ve bu konuda farkındalıklarının arttırılmasını amaçlayan 
"Uzmanlara Yönelik Eğitimler" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında görev 
yapmakta olan yaklaşık 120 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlannın 
üst düzey yöneticilerine, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcılarına ve diğer 
Yerel Yönetim Temsilcilerine yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri 
düzenlenmiştir. Eğitim programlarının bir diğer aşaması o lan ve projede pilot iller olarak 
belirlenen beş ilde (Ankara, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa) kamu kurum ve 
kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarında hizmet sunan, bu hizmetlerden 
yararlanan kişilerle doğrudan temas halinde olan ve uygulamaya en yakın kişilere yönelik 
"Politika Uygulayıcıları Eğitimi" düzenlenmesidir. Bu kapsamda, Ankara, Gaziantep ve 

Antalya'daki kamu kurum Ve kuruluşları, belediyeler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinden oluşan yaklaşık 270 kişinin eğitimi tamamlanmış, Samsun ve Bursa'da 
yürütülecek eğitimlerin de tamamlanmasının ardından 500 politika uygulayıcısına 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

Eğitim programları ile katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin ana politikalara dâhil edilmesinin önemi konusunda farkındalıklarının 
artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara yerleştirilmesine dair 
bilgi ve becerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu projenin tamamlanmasını 
takiben ülke genelinde eğitim programlan 2009 yılı iş programı kapsamında 
sürdürülecektir. 

Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, 5251 sayılı Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasasının 15. ve 16. maddeleri gereğince, kamu kurum ve 
kuruluşları ile üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla kadının 
statüsüne ilişkin sorunları incelemek, değerlendirmek, görüş oluşturmak ve önerilerde 
bulunmak üzere oluşturulan "Kadının Statüsü Danışma Kurulu", çalışmalarını 
sürdürmektedir. Kurul bu güne dek gerçekleştirdiği dört toplantı sonucunda kadın 
istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve mikro-kredi uygulamasının 
yaygınlaştırılması, kadının eğitim olanaklarının artırılması, şiddetin önlenmesi, kadının 
karar alma mekanizmaları ve siyasete katılımının artırılmasına yönelik politikaların 
geliştirilmesi, yasalarımızda cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerin uygulamaya 
yansıtılmasına öncelik verilmesi konularında görüş birliğine varmış ve öneriler geliştirmiştir. 

Ayrıca 9 Nisan 2008 tarihinde, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki 
gelişmelerin izlenmesi ve istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı 
ve tekliflerinin ulusal mevzuata uygunluğunun incelenerek ihtisas komisyonlarına görüş 
sunulması hususlarında çalışacak ve TBMM bünyesinde yer alacak olan "Fırsat Eşitliği 
Komisyonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulması da önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir 

Kızlar ve erkekler için benimsenen farklı sosyalleşme biçimlerinin her iki cinsin 
tercihlerini etkilediği bilinmektedir. Bu tespitten hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından, ders kitapları ve eğitim materyalleri, temel insan haklarına aykırılık taşıyıp 
taşımadığı, cinsiyet, ırk, dil, din, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri 
ayrımcılık içerip içermediği yönüyle inceleme başlatılmıştır. 
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Ders kitapları ve eğitim materyallerinde, toplumsal cinsiyete önyargılı yaklaşan ve 
geleneksel kadın ve erkek imajını yayan cinsiyetçi öğelerin ayıklanması için kadın, erkek, 
kız ve erkek çocuklara ait geçen bilgi, fotoğraf ve resimler taranmakta, sayısal ve niceliksel 
açıdan eşitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Geleneksel olarak kadın için uygun görülen 
roller ve işlerde (öğretmenlik, annelik, hemşirelik, ev kadınlığı gibi) ya da önemsiz rollerde 
gösterilen kadınlar yerine toplumda aktif olarak yer alan başarılı kadın vurgusu yapılmaya 
özen gösterilmektedir. Ayrıca, erkeğin güçlü, başarılı, zeki, aktif, bağımsız, kadının ise 
uysal, düzenli, duygusal gibi özelliklerle tanımlanmasından da kaçınılmaktadır. Cinsiyetler 
arasındaki iş bölümünde kadın, erkek, anne ve baba tarafından işlerin paylaşıldığı 
vurgusuna yer verilmektedir. 

Ayrıca, 14.12.2005 tarih ve B.02.1.KSM.0.07.142-1054 sayılı yazı ile tarafımca Milli 
Eğitim Bakanlığından, eğitim materyallerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığını vurgulayan bir 
bakış açısı ve yaklaşımla yeniden gözden geçirilerek, ders kitapları ve eğitim 
materyallerinden cinsiyetçi öğelerin ayıklanması talep edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda hazırlanan ve yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Ulusal Eylem Planfndak i hedefler arasında bulunan "farkındalık ^aratma ve zihniyet 
dönüşümünün sağlanması" başlıklı hedefin altında yer alan "toplumsal cinsiyete ilişkin 
olumsuz rol modellerinin eğitim materyallerinden çıkarılması ve yerine olumlu-eşitlikçi rol 
modellerinin konulması" aktivitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu kuruluş olarak, 
uygulama dönemi ise kısa vade olarak belirlenmiştir. 

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

Kurumumuzda çocuklara yönelik şiddetin yer aldığı Hizmet İçi Eğitimler 

2006 Yılında; 
- 0-6 Yaş Benim Ailem Paket Programına (UNİCEF, SHÇEK, MEB AB Projesi) 98 
Personel katılmıştır. 
- Çocuk Eğiticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programına 102 personel katılmış olup, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk ihmali ve İstismarı, 0-6 Yaş Gelişim Dönemleri konuları 
yer almıştır. 
- Bakıcı Annelere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programına 94 personel katılmış olup, Çocuk 
Hakları Sözleşmesi, Çocuk İhmali ve İstismarı, 0-6 Yaş Gelişim Dönemleri konuları yer 
almıştır. 

2007 Yılında; 
- 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı(UNİCEF, SHÇEK, MEB AB Projesi) 134 Personel, 
- 0-6 Yaş Benim Ailem Paket Programı(UNlCEF, SHÇEK, MEB AB Projesi) 156 Personel 
katılmıştır. 

2008 Yılında 

- 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı(UNlCEF, SHÇEK, MEB AB Projesi) 29 Personel 
katılmıştır. 

- Yetiştirme Yurdu Müdürlerine Yönelik Hizmet içi Eğitim Programına 113 personel katılmış 
olup, Çocuk ihmali ve İstismarı, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu konuları yer almıştır. 

Kurumumuzun 2008 Yılı Eğitim Planı içerisinde Çocuk Haklan Sözleşmesi, 5395 
Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk İhmali ve İstismarı, Aile İle İletişim, 13-18 Yaş Grubu 
İletişim Yöntemleri, 7-19 Yaş Etkili Anne Babalık Eğitim Paket Programı(UNİCEF, SHÇEK, 
MEB AB Projesi) gibi konular yer almaktadır. 
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Konuya ilişkin olarak Adalet Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

I- Bilindiği üzere, 28/6/2005 tarihli ve 853 sayılı Kararıyla bir Araştırma Komisyonu 
oluşturulmuştur. Meclis Araştırma Komisyonunun şiddetin sebepleri ve alınacak tedbirlere 
yönelik kapsamlı çalışması ve hazırladığı rapora istinaden, sorunun ekonomik kalkınma ve 
gelişmeyle birlikte, eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacağı 
düşünülmüş ve bu çerçevede bir genelge yayımlanmıştır. 
04/07/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/17 sayılı ve "Çocuk 
ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin 
Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesinde, sorunla bağlantılı kamu kurum ve 
kuruluşları belirlenerek, çözüm önerilerinin tespiti ve yaşama geçirilmesi için, bu kurum ve 
kuruluşlara doğrudan sorumluluk ve işbirliği mükellefiyeti yüklenmiştir. Bu önerilerle ilgili 
olarak başlatılan çalışmalarda koordinasyon görevi, çocuğa yönelik şiddet konusunda 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne, 'kadı/ıa yönelik şiddet 
ve töre/namus cinayetleri konusunda ise. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

• I I - Anı lan Genelgede Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren önerilerle ilgili olarak 
yayımlanan bir İçgenelgeyle; 

a) Çocuğa yönelik şiddet konusundaki çözüm önerileri başlığı altında koruyucu ve önleyici 
tedbirler olarak önerilen, sağlık görevlileri, yargı mensupları, öğretmenler, sosyal hizmet 
uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek 
gruplarının hizmet içi eğitim programlarında çocuklara karşı şiddete yaklaşım konusu yer 
alması hususundaki faaliyetler ile ilgili olarak Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı ile 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü; 

b) Kadına yönelik şiddet konusundaki çözüm önerileri başlığı altında koruyucu ve önleyici 
tedbirler olarak önerilen, aile mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde görev yapacak yargı 
mensuplarının, pedagogların, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların, "toplumsal 
cinsiyet bakış açısı eğitimi" alması ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanun uyarınca bu mahkemelerde görev alacak pedagogların, 
sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların kadrolarına atanmalarının en kısa sürede 
yapılması ile ilgili olarak Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Personel Genel 
Müdürlüğü; 

c) Töre ve namus cinayetleri konusundaki çözüm önerileri başlığı altında önerilen, devletin 
yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri doğrultusunda gerekli 
düzenlemeleri yapması, yasalardaki anlayış değişikliğinin uygulamaya yansıtılabilmesi için 
gerekli meslekî eğitim çalışmalarının yapılması ve yasaların sıfır toleransla 
uygulanmasının sağlanması hususunda Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, 
Gerekli çalışma ve faaliyetlerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir. Bu çalışma ve 
faaliyetlerle ilgili olarak Bakanlık içi koordinasyonun Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Bakanlığımızın sorumlu 
olduğu faaliyetler, genel koordinasyon görevi verilen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 
gerçekleştirileceğinden, hazırlanacak üçer aylık ayrıntılı faaliyet raporlarının yine Eğitim 
Dairesi Başkanlığına gönderilmesi istenilmiştir. 
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III- Bu çerçevede; 

a) Adlî ve idarî yargı hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için 
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20; 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun 48 ve 49. maddeleri ile Hâkim ve Savcıların Meslek içi Eğitim 
Yönetmeliğine uygun olarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca meslek içi eğitim programları 
düzenlenmektedir. 

b) Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 2 1 . maddesine göre her yıl hazırlanan 
hizmet içi eğitim programı uyarınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında çalışan adalet 
personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri yürütülmektedir. 

c) 15/07/2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanununda yer alan tedbirlerin hayata geçirilmesi bakımından, kurumlar arasında 
koordinasyonun sağlanması görevi Bakanlığımıza verilmiş bulunduğundan, Eğitim Dairesi 

Başkanlığının işbirliğinde yürütülen projeler kapsamında, çocuğun korunmasına yönelik 
olarak hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan 
psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar için sık sık eğitim programlan düzenlenmektedir. 
Bu kapsamda; Bakanlığımızın da işbirliği yaptığı, başlıcaları, UNICEF Türkiye Temsilciliği 
ile müştereken yürütülen "Çocuk Adalet Sistemini Güçlendirme"; The British Council ile 
müştereken yürütülen "Ceza Adalet Sisteminde Çocuk Haklan"; UNlCEF' in teknik 
desteğinde yürütülen 'Türkiye'de Çocuklar İçin İyi Bir Yönetim, Korunma ve Adaletin 
Güçlendirilmesi"; UNICEF ve British Council'ın müştereken yürüttüğü "Çocuk Adaletini 
Geliştirme"; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen "Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyonun 
Geliştirilmesi"; Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen "Gözetim ve 
Denetim Görevlilerinin Eğitimi" projeleri kapsamında, çocuk adalet sisteminin 
güçlendirilmesi, il düzeyinde ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, Çocuk 
Koruma Kanunu ile bu Kanunun öngördüğü tedbirler bakımından ilgili kurumların 
hizmetlerinin tanıtılması, danışmanlık tedbirlerinin etkin biçimde uygulanabilmesinin hayata 
geçirilmesi, ilgili kuruluşlar arasında bir ağ oluşturulması, çocuk mahkemelerinde çalışan 
hâkim-savcı ve uzman personelin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, çocuklara 
karşı işlenilen suçların niteliği, çocuk istismarının önlenmesi, suçlu ve mağdur profilinin 
çizilmesi, soruşturma tekniklerinin incelenmesi ve benzeri amaçlarla, Başbakanlık 
Genelgesinin yayımlanmasından önce ve yayımlanmasından sonra birçok meslek içi ve 
hizmet içi eğitim çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu eğitim çalışmalarında ve ayrıca 4320 
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yönetmelikle öngörülen tedbirlerin tanıtılması, 
namus ve töre cinayetleri çerçevesinden kadına yönelik şiddet, ayrımcılık yasağının ulusal 
mevzuatımız ve uluslararası sözleşmeler bağlamında irdelenmesi, kadına sosyal hayatta 
erkeklerle eşit hak ve fırsatlar tanınması, bu konuda farkındalık yaratılması ve zihniyet 
değişikliğinin sağlanması bağlamında, hâkim ve savcılara yönelik yapılan meslek içi eğitim 
seminerlerinde, seminer konusunun içeriğine ve katılımcıların niteliğine göre, mağdura 
karşı şiddete yaklaşım konusu da doğrudan ya da dolaylı olarak ele alınmıştır. 

IV-2006/17 sayılı Genelgenin Resmî Gazetede yayımlandığı 04/07/2006 tarihi ile 
13/06/2008 tarihleri arasında Bakanlığımızca yapılan başlıca faaliyetler aşağıda 
özetlenmiştir. 

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yapılan faaliyetler kapsamında; 
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a) UNlCEF' in teknik ve malî desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitimi Genel 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Benim Ailem 0-6 Yaş Ai le Eğitimi Programfna 
2006 Eylül ayında pilot 39 ceza infaz kurumunda görevli sosyal çalışmacı, psikolog ve 
öğretmene eğitim verilmiş olup, eğitimin tüm infaz kurumlarında verilmesi çalışmaları 
devam etmektedir. 

b) Türkiye Cumhuriyeti ile UNICEF işbirliğinde geliştirilen ve Avrupa Birliğinin desteği ile 
2005-2007 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere plânlanan ve halen uygulanmakta olan 
"Türkiye'de Çocuklar İçin İyi Yönetim, Koruma ve Adaletin Güçlendirilmesi Projesi" ve 
"Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurumlarda Bulunan 
Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (Ardıç Projesi)" kapsamında Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kurumlarında çocuklarla çalışan psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanları tarafından çocuklara uygulanmak üzere, tutuklu ve hükümlü çocuklar için aile 
eğitimi, öfke kontrolü, güvenli davranış, cinsel istismara yaklaşım, kişisel gelişim psiko-
sosyal destek programları ile infaz ve koruma memurlarına yönelik psiko-sosyal destek 
programı geliştirilmiştir. Bu programlara yönelik eğitimler, çocukların bulunduğu 
kurumlarda görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarına verilmiş; bu kapsamda 

şimdiye kadar üç grup halinde toplam 33 il ve 38 kurumda görev yaparı '40 psikolog, 26 
sosyal hizmet uzmanı, 8 öğretmen olmak üzere 72 personel ve 325 kurum personeli 
(kurum müdürü, kurum ikinci müdürü, infaz ye koruma memuru) eğitilmiştir. 

2) Personel Genel Müdürlüğünce yapılan faaliyetler kapsamında; 
a) 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan aile 
mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan 102 psikolog, 94 
pedagog ve 89 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 285 personel, 09-13 Temmuz 2007 
ve 16-20 Temmuz 2007 tarihleri arasında iki ga ip olmak üzere, ceza hukuku; ceza usul 
hukuku; Çocuk Koruma Kanunu ve konu ilgili yönetmelikler; aile hukuku; medeni hukuk; 
etik kuralları; aile danışmanlığı; sistem yaklaşımı temelinde aileyi değerlendirme ve 
ailelerle çalışma ve güçlendirme yaklaşımı temelinde çocuklarla çalışma konularını da 
içeren hizmet içi eğitim programına katılmışlardır. 

3) Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yapılan faaliyetler kapsamında; 

a) 05 Nisan-11 Temmuz 2004 tarihleri arasında Türkiye genelinde görev yapmakta olan 
8467 hâkim ve Cumhuriyet savcısına, Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin "İşkence 
Yasağı" başlıklı 3. maddesi ve "Ayrımcılık Yasağı" başlıklı 14. maddelerinin de yer aldığı 
hükümlerinin; ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının ve Birleşmiş Milletler 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ön lenmesi Sözleşmesi hükümleri ile ihtiyari 
Protokolünün incelendiği, toplam 206 insan haklan eğitim semineri düzenlenmiştir. 

b) Kadın ve çocuk haklan konusunda Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelere 
uygun kanun maddeleri ile 26/09/2004 tarihinde kabul edilen ve 01/06/2005 tarihinde 
yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanununun tanıtım ve uygulanması amacıyla, 2005 yılı 
içinde, Türkiye genelinde görev yapmakta olan yaklaşık 8.500 hâkim ve Cumhuriyet 
savcısına yönelik olarak eğitim seminerleri yapılmıştır. 

c) Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan faaliyetler kapsamında; 
"Türkiye'de Çocuklar için İyi Bir Yönetim, Koruma ve Adaletin Güçlendirilmesi Projesi 'nin 
içinde yer alan "Çocuk Adalet Sistemi İhtiyaç Analizi" alt projesiyle ilgili olarak, çocuk 
adalet sisteminde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma 
görevlilerinin, bu meslek gruplarına eğitim veren eğitim kurumlarının ve eğitmenlerin 
kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla, 2006 yılı Aralık ayında akademisyenler ve 
uzmanlar tarafından yürütülen, üç ayn odak grup çalışmalan düzenlenmiştir. Söz konusu 
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çalışma toplantısına Ankara, istanbul, izmir ve Diyarbakır'da çocuk ağır ceza ve çocuk 
mahkemelerinde görev yapan hâkimler, çocuklarla ilgili soruşturmalara bakan ve 
duruşmalarına çıkan Cumhuriyet savcıları ile çocuk mahkemelerinde görev yapan 
psikolog, pedagog veya sosyal hizmet uzmanlarının katılımı sağlanmıştır. 
Aynı proje kapsamında, Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerin uygulanmasını güçlendirmek üzere, farklı kurumlarda görev yapan sosyal 
çalışma görevlileri arasında işbirliğini arttırmak, bağımlılık yapan maddeleri kullanan ve 
özel rehabilitasyona ihtiyaç duyan özellikierdeki çocukların içinde bulundukları durum, 
gereksinimleri ve yararlanabilecekleri hizmet ile kuruluşlar hakkında bilgilenmelerini 
sağlamak amacıyla toplantılar düzenlenmiştir. 

2007 yılı Mart ayında, Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerin uygulanmasını güçlendirmek üzere, izmir, Diyarbakır ve Ankara ilerinde 
düzenlenen toplantıya, çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan hâkim, psikolog, 
pedagog ve sosyal hizmet uzmanları ile 6, 7 ve 8. sınıfta eğitim gören çocuklarla birlikte 
toplam 128 kişi katılmıştır.' Toplantılarda, çocuk koruma sistemi, çocuk 'koruma sistemi 
içerisinde yer alan kurumlara düşen görev ve sorumluluklar, çocukla çalışmanın genel 
ilkeleri konularında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulmuştur. 

02-03 Haziran 2007 tarihlerinde, yeni kurulan çocuk mahkemesi hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları; çevresinde çocuk mahkemesi kurulu olmayan illerde çocuklarla ilgili 
davalara bakan hâkim ve Cumhuriyet savcıları; akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün temsilcileri olmak üzere, toplam 40 kişinin 
katılımıyla Gaziantep İlinde; 08-09 Haziran 2007 tarihlerinde toplam 48 kişinin katılımıyla 
Ankara İlinde birer toplantı düzenlenmiştir. 

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte düzenlenen, "Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosunun görev, rol ve 
sorumlulukları ile çocukla kriminolojik amaçlı görüşme teknikleri ' konusunda, 09-11 Kasım 
2007 tarihleri arasında Antalya'da, çocuklarla ilgili hazırlık soruşturmaları yürüten ve 
duruşmalarına katılan 15 Cumhuriyet savcısı ile akademisyenlerin katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
(SHÇEK) tarafından yürütülen, çocuğun korunması alanında kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyonun 2 pilot ilde geliştirilerek, çocuğun daha etkin korunmasını sağlamak ve bu 
alanda ulusal bir strateji oluşturulmasını desteklemek amacıyla gerçekleştiri len "Çocuk 
Koruma Sisteminde Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyonun Geliştirilmesi Projesi" 
kapsamında, 2007 yılı Eylül ayında, İzmir ve Kocaeli İllerinde gerçekleştirilen toplantılara 
ilgili hâkim ve Cumhuriyet savcılarının katılımları sağlanmıştır. 

ö t e yandan, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan tedbirlerin hayata 
geçirilebilmesi için, Bakanlığımız koordinasyon kurumu olarak belirlenmiş olduğundan, 
Eğitim Dairesi Başkanlığı sekretaryasında dört ayda bir periyodik olarak toplanacak olan 
Merkezi Koordinasyon Kurulu 30/0572007 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve 
öncelikli hedefler belirlenmiştir. Bu bağlamda, çocuğun üstün yarar ve esenliği için 
alınacak tedbirlerin ve yürütülmesi gereken işlem ve faaliyetlerin görüşüleceği il 
koordinasyon kurullarının işlev ve işlerliğinin artırılması maksadıyla, Adana, İzmir, 
Diyarbakır, Kocaeli ve Rize illerinde, ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantılar 
düzenlenmiştir. 

d) Kadın ve çocuklara yönelik şiddet bağlamında; 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Raoul VVallenberg İnsan Hakları ve insancıl Hukuk Ensitütüsü ile 
müştereken yürütülen, "Türkiye'de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi" 
Projesi çerçevesinde, kadına karşı ayrımcılık ile şiddetin önlenmesine katkıda bulunmak, 
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası insan ve kadın haklarına ilişkin sözleşmelerinde yer 
alan standartların uygulanmasının güçlendirilmesi amacıyla, aile ve ceza mahkemesi 
hâkimlerine ve Cumhuriyet savcılarına yönelik 4 ayrı seminer programı düzenlenmesi 
planlanmıştır. Üçüncüsü 3-6 Haziran 2008 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen 
seminerlere toplam 75 kişi katılmış olup, bu seminerlerde, kadının insan haklarına ilişkin 
uluslararası hukuk standartları, insan hakları hukukunda toplumsal cinsiyet temelinde 
ayrımcılık yasağı, CEDAVV Sözleşmesi ve Sözleşmenin koruduğu haklar, taraf devletler 
bakımından hukukî etkisi, namus cinayetleri ile mücâdelede yargının rolü, Türk hukukunda 
ve uygulamada eşler arası eşitlik, kadına karşı şiddete dair uluslararası hukukî çerçeve, 

kadına karşı şiddetin sonucu olarak.psikolojik zarar, sağlık raporunun dejil olarak kabulü, 
Türk hukukunda kadına karşı şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalındığında hak arama 
yollarına ilişkin konularda bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımızın İngiltere Büyükelçiliği ile yürüttüğü işbirliği çalışmaları çerçevesinde, 
"Ceza Adalet Sisteminde Suçla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar" konulu proje kapsamında, 
yürütülen bir dizi seminerden dördüncüsü olan "Aile İçi Şiddet ve Namus Cinayetleri" 
konulu seminer, 07 Ocak 2008 tarihinde 100 adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 25 
askeri hâkimin katılımıyla Diyarbakır'da düzenlenmiştir. 
Diğer taraftan, 2005 yılı Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî İşbirliği Programı 
kapsamında, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve Hollanda Sosyal 
işler ve İstihdam Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 'Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" yürütülmektedir. 

Hedefi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm kamu polit ikalannda yer almasının 
sağlanması amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin 
güçlendirilmesi, yerel ve merkezi otoriteler ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımlarıyla 
kadtn-erkek eşitliğine ilişkin yasaların uygulanmasının desteklenmesi ve Avrupa Birliği 
uygulamaları ve müktesebatına uygun olarak bir toplumsal cinsiyet eşitliği kurumu 
oluşturulmasına katkıda bulunulmak olan proje kapsamında, söz konusu amaçlara 
ulaşılması doğrultusunda, ilgili kurumlardan yetkililerin, uzmanların ve uygulayıcı 
personelin katılımıyla, kadın-erkek eşitliğinin hazırlanan tüm plân, program ve 
uygulamalara yansıtılması ve konuya ilişkin Avrupa Birliği müktesebatı hakkında eğitim 
programları düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Aynı çalışma kapsamında yer alan ve yine Bakanlığımızın içinde bulunduğu 
"Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında, Genelgede doğrudan 
sorumluluk ve işbirliği yüklenen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin 
katılımıyla oluşturulan, 2008 yılı Mart ayında Bakanlığımıza da gönderi len "Kadına Yönelik 
Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plânı" çerçevesinde, sürdürülmekte olan 
çalışmaların değerlendiri lmesine devam edilmektedir. 

2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, aile mahkemeleri ve çocuk 
mahkemelerinde görevli hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma görevlilerinin 
katılımının sağlanacağı "Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı", "Çocuklara Karşı Şiddete 
Yaklaşım" ve "4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun" konularının yer aldığı eğitim 
seminerlerinin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi amacına yönelik çalışmalara devam 
edilmektedir. 

- 4 4 9 -



TBMM B: 132 17 . 7 . 2008 

V- Görüldüğü üzere; kadına sosyal hayatta erkeklerle eşit hak ve fırsatlar 
tanınması, eşitliğin uygulamalara yansıtılması, kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddet ve 
istismarın önlenmesi hususlarını da kapsayan meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları 
Bakanlığımızın 2008 yılı Eğitim Plânı çerçevesinde sürdürülmekte olup, bir bölümü Eğitim 
Dairesi Başkanlığının plân ve koordinesinde sürdürülen ve yukarıda sadece başlıcaları 
sayılan doğrudan faaliyetlerinin yanı sıra, resmî ve gönüllü kurum ve kuruluşlar (SHÇEK 
Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb.) tarafından yürütülen proje, araştırma 
ve diğer faaliyetler de katılımcı desteği, eğitici desteği ve benzeri yöntemlerle 
desteklenmektedir. 

Konuya i l i şk in o larak İç iş ler i Bakanl ığ ınca ver i len cevaba g ö r e ; ' 

Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin 
önlenmesi için alınacak tedbirler konulu Başbakanlık genelgesi doğrultusunda, 
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Emniyet Teşkilatı 
personeline 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanması, kadınlara karşı 
şiddet, kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eğitimi ve şiddet mağdurtanna yaklaşım tarzı 
konularında hizmet içi eğitimler verilmiştir. 

Kadına karşı şiddetin önlenmesinde polisin rolü ve uygulanacak prosedürler eğitimi 
projesi kapsamında ise birinci aşamada bölge merkezi olarak tespit edilen İstanbul, 
Ankara, izmir, Van, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Bursa, Kayseri, adana, Antalya illerinde 
270 eğitici yetiştirilmiştir. İkinci aşamada ise oluşturulan bu eğitici kadro ile şu ana kadar 
polis merkezlerinde çalışan 25.000 personele eğitim verilmiş, 2008 yılı sonuna kadar 
yaklaşık 40.000 personelin eğitimi tamamlanacaktır. 

Proje kapsamında; polis merkezlerine başvuran şiddet mağdurtanna ve diğer 
kişilere ilişkin bilgilerin yer alacağı, aynı zamanda mağdurların risk durumlarının tespit 
edileceği "Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu" hazırlanmıştır. Eğitimlerde bu formun 
doldurulması anlatılarak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet olaylarına ilişkin verilerin 
toplanması ve gerekli analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Formun 2009 yılı itibariyle 
uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu genelge doğrultusunda, bazı kurum ve kuruluşlar ile mülki idare 
amirliklerinin neler yapması gerektiği konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iller 
idaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli idareler Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 
başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü 
ile koordineli olarak "Töre ve Namus Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik Tedbirlerin 
Koordinasyonu" konulu bir genelge hazırlanarak il valiliklerine gönderilmiştir. 

Çocuklara karşı işlenen suçların asgariye indirilmesi çalışmaları kapsamında, 
Jandarma Genel Komutanlığı mesleki gelişim planı dahilinde ilgili personele yönelik 
eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 2006 yılından bu yana 12'si bayan astsubay olmak 
üzere toplam 186 personel eğitimden geçirilmiştir. Jandarma Okullar Komutanlığında 
eğitim-öğretim gören bütün personele kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda yıllık 
ders müfredatına uygun olarak insan hakları ve hukuk derslerinde söz konusu genelgeye 
atıfta bulunularak eğitim verilmektedir. 
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Emniyet Teşkilatımızda 13.314 Jandarma Teşkilatımızda ise 1285 bayan personel 
görev yapmaktadır. 

Ayrıca konuyla ilgili olarak polis sorumluluk bölgesinde ve jandarma sorumluluk 
bölgesinde meydana gelen olaylara ilişkin istatistiki bilgiler ilişikte gönderilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilen cevaba göre; 

2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "Töre ve Namus Cunayetleri ile Kadınlara 
ve Çocuklara Yönelik Şiddet" konusunda kurumlar tarafından yerine getirilecek 
sorumluluklar belirtilmiştir. Bakanlığımızca da söz konsu Genelge'ye paralel olarak 
04.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren, yerine getirilecek çalışmalara ilişkin çerçeve program 
hazırlanmıştır. 

Söz konusu Genelge ve Bakanlığımızın buna ilişkin çerçeve programı kapsamında, 
Bakanlığımız tarafından konu odaklı çalışmalara ilişkin üçer aylık periyotlarla hazırlanan 
raporlar koordinatör birimler olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. 

Bakanlığımızca söz konusu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar: 
1) Mart 2006'da " 1 . Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve 

Alınabilecek Önlemler Sempozyumu" yapılmıştır. 
2) Mayıs 2006'da "Eğitim Ortamlarında Şiddetin ön lenmesi ve Azaltılması Çalıştayı" 

yapılmıştır. 
3) Ağustos 2006'da "Eğitim Ortamlarında Şiddetin önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve 

Eylem Planı Sektör Toplantısı" yapılmıştır. 
4) Gelişimsel rehberlik anlayışıyla "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik 

Programı" hazırlanmış ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılında uygulamaya 
konulmuştur. 

5) 31 Ekim 2006'da istanbul'da "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve 
Azaltılması Stratejisi ve Eylem Planı 2006-2011+"nın medyaya tanıtımı ve medyaya 
düşen görev ve sorumluluklara ilişkin medya temsilcileri ile toplantı yapılmıştır. 

6) Dokuz akademisyenden oluşan "Danışma Kurulu", çok sektörlü şube müdürleri ve 
uzmanlardan oluşan "Teknik Ekip" ve karar vericilerden oluşan "Üst Kurul" 
oluşturulmuştur. İllerde vali yardımcıları başkanlığında il yürütme kurulları 
oluşturularak il eylem planlan doğrultusunda verilen görevler yerine getirilmektedir. 
Okullarda Şiddetin Azaltı lması ' konulu doküman Türkçeye çevrilerek "Eğitim 
Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı 2006-2011" 
kapsamında çeşitli üniversitelerimizin akademisyenlerinden oluşturulan "Danışma 
Kuruluna* sunulmuştur. Söz konusu materyal ile ilgili uyarlama çalışmaları halen 
devam etmektedir. 

7) 4.500.000 Adet kap kağıdı hazırlanmış ve öğrencilere dağıtılmıştır. Kap kağıtları 
aracılığı ile mesajlar öğrencilere iletilmiştir. 

8) Süre içerisinde yapılması gerekenler ile ilgili 40.000 Özet Plan Posteri hazırlanarak 
okul müdürlüklerine dağıtılmıştır. 

9) TV spotları hazırlanmış; medyaya kuruluşlarına, illere, rehberlik ve araştırma 
merkezlerine dağıtılmıştır. 

10)"iletişim Araçlarının Okullarda Kullanımı' ile ilgili bir anket yapılarak, bilişim 
araçlarının eğitim etkinlikleri sırasında kullanımı ile ilgili düzenleme getiren Genelge 
çıkarılmıştır. 

11)"Güvenli ve Huzurlu Bir Okul İçin Benimde Yapabileceklerim Var Projesi" Avrupa 
Birliği Katılım öncesi Mali Yardımı-2007 Programlama çalışmasına teklif edilmiştir. 

12)Sigara, alkol ve madde kullanımını önleme ile çocuklarımızın yaşam becerilerini 
güçlendirme çalışmaları kapsamında 10, 14 yaş grubu öğrencilerimize yönelik 
Hayata Sahip Çıkmak Programı hazırlanmış ve uygulamaları başlatılmıştır. 
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13)7-19 yaş grubunda çocuğu olan ailelere yönelik olarak 8 oturumluk birAile Eğitim 
Programı hazırlanmıştır. Söz konusu programın amaçlarından biri de aile içi riskleri 
azaltarak çocuk ve ergenlerimizin riskli davranışlar gösterme oranını azaltmak ve 
önlemektir. Programın geliştirme çalışmaları sonlanmak üzeredir. 

14)Nisan 2007'de Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde, 12 ilin milli eğitim müdürlerinin ve emniyet müdürlerinin katılımı ile 
"Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması Çalıştayı" düzenlenmiştir. 

15)Eylül 2007'de Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı emniyet Genel Müdürlüğü arasında 
"Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin 
artırılmasına ilişkin işbirliği Protokolü" imzalanmıştır. 

16)Söz konusu protokol ile ilgili olarak yayınlanan' 2007/72 numaralı Genelge 
kapsamında, milli eğitim müdürlüklerinin, eğitim kurumlarının ve personelinin görev 
ve sorumlulukları belirtilmiştir. 

-17)Bakanlığımız içerisinde her bir birim kendine bağlı olan kurum personeline yönelik 
eğitimleri planlamıştır. Bu güne kadar 1.369 eğitim yöneticisi, müfettiş ve öğretmene 
konu ile ilglii eğitim verilmiştir. Ayrıca yerel düzeyde, milli eğitim müdürlüklerince 
eğitim yöneticilerine, öğretmenlere ve ailelere yönelik konu ile ilgili eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. 

18)Kadın okuryazarlığının artırılması ile ilgili halk eğitim merkezlerince duyarlılık 
artırma ve okuma yazma kursları açılmış olup söz konusu çalışmalar halen devam 
etmektedir. Genelge'nin yayına girmesi ile birlikte halk eğitim merkezlerinde 
204.747 kişi okuma yazma kursu almıştır. 

19)Diğer taraftan Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında kurulmuş olan 
inceleme komisyonları, ders materyallerini incelerken bazı kriterleri göz önünde 
bulundurmaktadır. Ders kitaplarının incelenmesi aşamalarında konu anlatımı, 
etkinlik tasarımı ve görsel resimlemeler açısından ; 
a) Meslek grupları ele alınırken bir mesleğin sadece kadın mesleği ya da erkek 

mesleği olarak gösterilmemesi, 
b) Evdeki iş bölümünde belirli rollerin (Temizlik, çamaşır, bulaşık ve yemek yapma, 

ortalığı toplam vb.) sadece kadına ait olarak gösteri lmesinden kaçınılması, 
c) Evde ya da sınıfta karar alma sürecinde çocuklann görüş ve önerilerinin dikkate 

d) Öğretmenin okul ortamında öğrenci ayırması4<ayırması imajı verebilecek 
örneklerden kaçınması, 

e) Çocukların okulda ve evde fiziksel güçleri ile orantısız ve kendi yükümlülükleri 
olarak gösterilemeyecek iş ve işlemlerden sorumlu tutulmaması hususlarına 
dikkat edilmektedir. 

Saygılarımla. 

alınması, 

Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 
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3.- Samsun Milletvekili Osman Çakır'm, SHÇEK'de barınan bir çocuğun kaybolduğu iddiasına 
in sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/3983) 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. Maddesi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 96 ve 99 Maddeleri gereğince gereğinin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Günlük bir gazetede yayınlanan habere göre; 

"Çocuklarını görmek için Yaşar Doğu Çocuk Esirgeme Kurumuna giden Baba Fuat 
UÇAN, yetkili müdür tarafından, 

"Çocuğunun kendisine sorulmadan Ankara 50. yıl Çocuk Esirgeme Kurumu"na nakil 
edildiği söylenmiştir. Fakat babanın Ankara"da çocuk esirgeme kurumunda yaptığı araştırma 
sonucunda oğlunun yurda hiç gelmediği sadece dosyasının geldiği söylendi. Baba daha sonra 
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İnsan Hakları Komisyonuna oğlunun nerede olduğunu 
ve kendisine bilgi verilmesi gerektiği yönünde dilekçeler yazdı. Ancak 5 aydır hiçbir cevap 
alamadı" 

İlgili Bakan olarak Türk Milletinin güvendiği, kimsesizlerin sahip çıkıldığı böyle bir 
yüce kurumda bu haberler doğru mudur? 

Doğru ise ne tedbir almayı düşünüyorsunuz? 

İlgililer hakkında gerekli soruşturma yapmayı düşünüyormusunuz? 

Bu haberler Türkiye"nin diğer kurumlarında da olmaktamıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Prof. Dr. Osman ÇAKIR 
Samsun Milletvekili 
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SAYI : B.02.0.007.00//^ #Z/£./2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığımın 03.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7081 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR ve 

Samsun Milletvekili Osman ÇAKBVa ait Yazılı Soru Önergeleri hakkındaki bilgileri içeren 

cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakam 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYİN PROF.DR.OSMAN ÇAKIR'IN 
7/3983 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

S O R U L A R : 

Günlük bir gazetede yayınlanan habere göre; 
"Çocuklarını görmek için Yaşar Doğu Çocuk Esirgeme Kurumuna giden Baba 

Fuat UÇAN, yetkili müdür taraf ından, 
"Çocuğunun kendisine sorulmadan Ankara SO.yıl Çocuk Esirgeme 

Kurumu"na nakil edildiği söylenmiştir. Fakat babanın Ankara 'da Çocuk Esirgeme 
Kurumunda yaptığı araştırma sonucunda oğlunun yurda hiç gelmediği sadece 
dosyasının geldiği söylendi . Baba daha sonra Adalet Bakanlığı , içişleri Bakanlığı ve 
insan Haklan Komisyonuna oğlunun nerede olduğunu ve kendisine bilgi veri lmesi 
gerektiği yönünde dilekçeler yazdı . Ancak 5 aydır hiçbir cevap a lamadı" 

ilgili bakan olarak Türk Milletinin güvendiği , Kimsesizlerin sahip çıkıldığı 
böyle yüce kurumda bu haberler doğru mudur? 

Doğru ise ne tedbir almayı düşünüyorsunuz? 
İlgililer hakkında gerekli soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? 
Bu haberler Türkiye' nin diğer kurumlarında da olmakta mıdır? 
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C E V A P L A R : 

UÇAN kardeşlerin babası Fuat UÇAN Polis Memuruna mukavemet suçu işlemesi 
nedeniyle 04.01.2008 tarihinde tutuklanarak cezaevine girmesi ve Cumhuriyet 
Başsavcılığına verdiği beyanında iki çocuğuna bakacak kimsenin olmadığını belirtmesi 
üzerine iki çocuğu da mahkeme kararı ile Samsun İlinde korunma altına alınmıştır. 

Anne Kısmet OZCAN Samsun Çocuk Yuvasına verdiği dilekçesinde, Ankara ilinde 
ikamet ettiğini ve çocuklarını yanına almak istediğini belirtmiştir. 

Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, anne Kısmet OZCAN'ın ikametgahına 
gidilerek yapılan inceleme sonucunda annenin düzenli bir hayat kurduğu, ailesi tarafından 
sosyal ve ekonomik yönlerden desteklendiği, süreç içinde "Aileye Dönüş Projesi" 
kapsamında değerlendirilebileceği kanaati oluştuğundan çocukların Ankara İline nakil 
edilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. 

UÇAN kardeşlerin nakilleri Genel Müdürlüğümüzün 14.03.2008 tarihli yazısı ile 
Ankara iline uygun görülmüştür. Bu süre zarfında kuruluştan izinsiz ayrılarak annenin 
yanında olan H.U isimli çocuğun kuruluşa teslim edilmesi istenmiştir. Yapılan 
görüşmelerde anne, çocukların velayetinin mahkemece kendisine verilmesi için dava 
açtığını, babanın yaşam koşullarının çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için uygun ve 
yeterli olmadığını belirterek çocuğun kendi yanında kalmasını istemiştir. Görüşme 
esnasında annenin ifadelerini çocuk da desteklemiştir. 

Baba Fuat UÇAN Nisan 2008 tarihinde cezaevinden tahliye olmuştur. Fuat UÇAN'ın 
kurumumuza verdiği dilekçe cevaplandırılmıştır. Fuat UÇAN'ın kurumumuz aleyhine basın 
kuruluşlarına verdiği ifadeler çocuk tarafından da yalanlarımıştır. H.U, babasının kardeşi ile 
birlikte kendilerini ihmal ve istismar ettiğini, bu nedenle annesi ile birlikte yaşamak 
istediğini belirtmiştir. Bu süreçte anne, çocukların velayetini almıştır. Anne hakkında 
yapılan incelemeler sonucunda çocuğun anne yanında bakılmasının uygun olacağı 
kanaatine varılmış olup, annesinin yanına ayni nakdi yardım hizmeti ile verilmiştir w 
desteklenmeye devam edilmektedir. I / / 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'tn, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklara ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/3984) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 06/06/2008 

1. Türkiye genelindeki Yetiştirme Yurtlarında annesiz ve babasız kaç tane kız ve erkek 
çocuk barınmaktadır? Mersin ilinde bu sayılar nelerdir? 

2. Ailesinin (annesinin ve babasının) maddi durumu iyi olmadığından dolayı kaç tane kız 
ve erkek çocuk yetiştirme yurtlarına verilmiştir? 

3. Kaç tane kız ve erkek çocuk ailelerinin dağılmasından dolayı yetiştirme yurtlarına 
verilmiştir? 

/ 
Mehmet ŞANDIR 

MHP Mersin Milletvekili 
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T . C . 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I ' 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 7 . 0 0 / / < # # 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 03.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7081 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR ve 

Samsun Milletvekili Osman ÇAKrR'a ait Yazılı Soru Önergeleri hakkındaki bilgileri içeren 

cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN M E H M E T ŞANDIR' IN 
7/3984 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 

Türkiye genelinde Yetiştirme Yurtlarında annesiz ve babasız kaç tana kız 
ve erkek çocuk barınmaktadır? Mersin ilinde bu sayılar nelerdir? 

CEVAP 1 : 

2007 Yılı sonu verilerine göre; 
-Annesiz ve/veya babasız olup Yetiştirme Yurtlarında kalan çocuk sayısı: 512, 
-Annesiz ve/veya babasız olup Mersin Yetiştirme Yurdunda kalan çocuk sayısı: 
3'tür. 

SORU 2 : 

Ailesinin (annesinin ve babasının) maddi durumu İyi olmadığından dolayı 
kaç tane kız ve erkek çocuk yetiştirme yurtlarına verilmiştir? 

CEVAP 2 : 

Ailenin ekonomik yetersizliği nedeniyle Yetiştirme Yurtlarımızda korunma 
altında bulunan çocuk sayısı : 244 

SORU 3 : 

Kaç tane kız ve erkek çocuk ailelerin dağılmasından dolayı yetiştirme 
yurtlarına verilmiştir? 

CEVAP 3 : 

Aile parçalanmasına bağlı olarak Yetiştirme Yurtlarımızda korunma altında 
bulunan çocuk sayısı :1.061 

Saygılarımla. 

D e v l e t B a k a n ı 
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5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yasa tasarısı çalış
malarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in ce
vabı (7/4033) 

T B M M Başkanl ığ ına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından 
yazıl ı olarak cevaplandır ı lmasını Anayasa ' n ın 98 ve İç tüzüğün 96. maddeler i 
gereğ ince saygıyla ta lep ederim. ( \ 

Atilla Kart 
CHP Konya Milletvekili 

Bil indiği gibi , Anayasamız ın 101 vc 102. madde ler inde 
31 .05 .2007 tar ih inde 5678 sayılı yasayla yapı lan değiş ikl ikle , 
Cumhurbaşkan l ığ ı seç iminde yeni usul ve esaslar getirilmiştir . Buna göre; genel 
oyla ve 2 aşamalı seç im yapılacaktır . Zorun lu olarak , adaylar p ropaganda ve 
seçim harcaması yapacaklardı r . Programlar ını anlatacaklardır . 

Yaşanacak bu sürecin anayasa l s is temde yaratacağı tahribatı ve 
kaosu , bu a ş a m a d a an la tmanın bir öneminin olmadığı ortadadır . Bu sakat 
uygulamanın , yara tacağı kaos her a şamada C H P tarafından dile getir i lmiştir . 
A n c a k kabul e tmek gereki r ki, artık uygulanması zorunlu olan bir anayasa 
h ü k m ü vardır . Anayasa l süreçteki ve gündemdeki muhtemel gel işmeler ve 
esasen anayasal s is tem ile T B M M ' n i n yasama sorumluluğu gereğince , bu k o n u d a 
hemen yasal d ü z e n l e m e yapı lması gerekmektedir . Esasen bu yasal 
düzen lemenin yap ı lmas ı gereği , Anayasan ın 102/son maddes inde de açık bir 
şeki lde düzenlenmiş t i r . 

Konuy la ilgili muhtemel gel işmeler ve yaşanabi lecek kaos Vatan 
Gazetes i Y a z a n Sn . C a n Atakl ı tarafından da dile getirilmiştir. Ü lkemizde çok 
hızlı ge l i şen yasal süreçler ve yargı kararlarının içeriği karşıs ında, konuyla ilgili 
o larak bir an evvel yasal düzen leme yapı lmas ı zorunluluğu vardır. 

Buna göre ; 

Cumhurbaşkan l ığ ı seçimiyle ilgili olarak, Anayasa gereğince v e 
esasen ü lkemizin yeni bir kaos yaşamamas ı için , yasa tasarısı çal ışması 
yap ı lmak ta mıdı r? 

Yap ı lmadıysa , bundan böyle yapı lacak mıdır? 

Çal ı şmalar hangi a şamadad ı r? 
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T.C 
DEVLET BAKAPjI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 17/07/2008 

Sayı ı B ^ . O . O O l / Ş S t 
Konu :Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :03.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4033-7242/15261 sayılı 

Konya Milletvekili Sn. Atilla KART'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/4033 sayılı 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN 
SAYIN BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ 

7/4033 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni usul ve esaslar getiren 5678 sayılı 
Kanun 31.05.2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde 370 oyla kabul 
edilmiş, 16.06.2007 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne aittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde de böyle bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

yazınız. 

Cenıil ÇİÇEK 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Ek-1 soru önergesi cevabı 

- 4 5 9 -



TBMM B: 132 17 . 7 . 2008 

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hiz
metlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/4163) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyanetten sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından aşağıdaki sorularıma yazılı olarak 
cevap verilmesini arz ederim. Saygılarımla. 17.06.2008 y—v 

1- Hac ve umre görevini ifa etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile Suudi 
Arabistan'a giden Türk Hacı adaylarına 2 şer adet ÇİN MALI bavul verildiği doğru 
mudur? 

2- Doğru ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ilkokul sıralarında öğretilen "YERLİ 
MALİ YURDUN MALI, HER TÜRK ONDAN KULLANMALI" ve YERLİ 
MALLARI HAFTASINA bu davranış tezat teşkil etmiyor mu? 

3- Çin malı bavulların çok kalitesiz olduğu Hac' ca gidip gelinceye kadar parçalandığı 
iddiaları doğru mudur? 

4- Yerli malı bavul verildiği takdirde Türk işçisi-esnafı-nakliyecisi-satıcısı-kazanacak, 
devlet vergi alacak, işiz insanına iş sahası açılacakken, Doğu Türkistan'daki 
soydaşlarımızı inim inim inleten ÇİN DEVLETİNE ve zulme destek çıkıldığının, milli 
siyasetimize aykırı davranıldığının farkında mısınız? 

5- Her hacı adayına verilen birer çift nevresim takımı niçin verilmektedir? Hiçbir hacı 
adayına nevresim götürmeye gerek olmadığı halde, hacılar otellerde kaldığı, orada 
nevresim takımlarının sık sık değiştirildiği halde NEVRESİM TAKIMI 
VERİLMESİNİN ARDINDA herhangi bir rant işbirliği mi vardır? 

6- Hac'dan görevli Diyanet personelinin aynen bir TURİZM REHBERt görevi yapması 
gerekirken, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile bu konuda işbirliği yapılmadan götürülen 
Din görevlilerinin Hac adaylarına katkısının yetersiz olduğu görülmekte midir? 

7- Türkiye'ye tanınan Hac kontenjanının bir bölümü özel sektöre devredilmektedir.Özel 
sektör tarafından her yıl işçi kasap v.b. ad altında otobüslerle götürülen ve perişan 
edilen HACI ADAYLARININ durumu Suudi Arabistan'da görevli Diyanet 
Müfettişlerince görülmüyor mu? Bunlara herhangi bir cezai işlem yapılıyor mu? 

8- Hac adaylarına başta elbise olmak üzere verilen her malzemede DİYANET yazılı 
olduğu halde TÜRKİYE CUMHURİYETİ sadece hacıların kimliklerinin asılı olduğu 
şeritlerde ve görülmeyecek şekilde yer almaktadır.önemli olan TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ mi? Diyanet mi? 

9- Türk hacı adaylarının beslenmesi için Türk Aşçı götürülmesi ne kadar doğru ise 
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a) Hac ve umre için gideceklerin yiyeceklerinin ve içeceklerinin (mesela diyet 
içecek yok) Türkiye'den gitmesi için, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TOBB, ATO 
v.b. kuruluşlarla niçin işbirliği yapılmıyor? 

b) Türkiye'den giden her hac ve umre adayına 100 er gramlık paketlerde (özel 
amaçlı adresli ) Türk bayraklı TMO ve FİSKOBİRLİK amblem ve adresli 
fındık ( 2şer kilo ) verilerek oralara gelen diğer ülke hac adaylarına ikram vc 
reklam yapılması sağlanaz mı? 

- Yine aynı ölçülerde TARİŞ'in kuru üzümü, 
- Yine aynı şekilde TARİŞ'in kuru inciri, 
- Yine aynı şekilde Ant birliğin fıstığı, 
- Yine Balıkesir'in zeytin ve zeytinyağı. 
Yine aynı şekilde Gaziantep'in fıstığı gibi ürünler Haclara verilerek, Türk 
ürünlerinin reklamı ve damak zevki aşılanması vc ihracata yönelmek çok 
mu zordur? 

10-Mekke ve Medine 'de hediyelik eşya pazarı tamamı ile Çin ve Uzakdoğu ülkelerinin 
ellerine geçmiştir. Türk hediyelik ürünlerinin bu pazarlarda pazarlanması konusunda 
işbirliği ve çalışmalar yapılabilir mi? 

11 - Türk Hac ve umrecilerin yararlanacağı TÜRKÇE DİNİ yayınlar MEKKE ve 
MEDİNE'DE bulunduruluyor mu? 

12-Dünya Müslümanlarını TURİST olarak Türkiye'ye çekmek için kendi dillerinden 
BROŞÜR'ler hazırlayıp dağıtılması çok mu zordur? 

13-Kafile başkanlarının ellerinde kafileye öncülük yapmak için birer Türk bayrağı ve 
kafile adı yazılı bayraklar bulundurulamaz mı? 

14-Türk hacılarının Suudi Arabistan'da çektiği sıkıntıları tespit için, dönerken birer anket, 
dilek ve temenni kağıtları doldurtulamaz mı? 

Bütün bu sorularıma verilecek cevabı beklerken gece-gündüz olağanüstü çaba sarf 
eden görevlilere de tebrik ve şükranlarımı sunarım. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

15/07/2008 

Sayı : B.02.0.009/0'V/fc 1 6 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : a) 04.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/4163-7410 sayılı yazı. 
b) 15.07.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.13.00.04-090.04- 4200 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT 
tarafından cevaplandırılması istenen 7/4163 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşu Diyanet İşleri Başkanlığından alınan ilgi (b) cevabi yazı ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K L E R : 

1- İlgi (b) yazı ve eki 
Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU 

Devlet Bakanı 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

Diyanet İşleri B a ş k a n l ı ğ ı j 5/07/2008 

S a y ı : B . 0 2 . 1 . D İ B . 0 . 1 3 . 0 0 . 0 4 - 0 9 0 . 0 4 - lf'1 CO 

K o n u : S o r u Ö n e r g e s i 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 

İlgi : 07 /07 /2008 tarihli v e B .02 .0 .009 /031 /1616 sayılı yazı . 

Bakanlıklarının ilgi yazıları ekinde Başkanl ığ ımıza intikal ettirilen, Balıkesir Mil letvekil i 
Sayın A h m e t Duran B U L U T tarafından yönelt i len 7 /4163 esas sayılı yazı l ı soru önergesine 
verilecek cevaba i l işkin olarak Başkanl ığ ımızca hazırlanan bilgi notu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

E K L E R 
1- Bi lgi notu. 

Diyanet İşleri Başkanı 
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T.C. 
T.B.M.M. 

YAZILI SORULARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi veren Milletvekili Ahmet Duran BULUT 
Balıkesir Milletvekili 

Önergenin Konusu Diyanet işleri Başkanlığının Hac ve Umre hizmetlerine 
ilişkin. 

Önerge Esas No 7/4163 

SORULAR 

1- Hac ve umre görevini ifa etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile Suudi 
Arabistan'a giden Türk hacı adaylarına 2'şer adet Çin malı bavul verildiği doğru 

2- Doğru ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ilkokul sıralarında öğretilen "Yerli 
Malı Yurdun Malı, Her Türk Ondan Kullanmalı" ve "Yerli Mallan Haftası"na bu 
davranış tezat teşkil etmiyor mu? 

3- Çin malı bavulların çok kalitesiz olduğu hacca gidip gelinceye kadar parçalandığı 
iddiaları doğru mudur? 

4- Yerli malı bavul verildiği takdirde Türk işçisi-esnafı-nakliyecisi-satıcısı-kazanacak, 
devlet vergi alacak, işsiz insanına iş sahası açılacakken, Doğu Türkistan'daki 
soydaşlanmızı inim inim inleten Çin Devletine ve zulme destek çıkıldığının, milli 
siyasetimize aykırı davranıldığmın farkında mısınız? 

5- Her hacı adayma verilen birer çift nevresim takımı niçin verilmektedir? Hiçbir hacı 
adayına nevresim götürmeye gerek olmadığı halde, hacılar otellerde kaldığı, orada 
nevresim takımlarının sık sık değiştirildiği halde nevresim takımı verilmesinin ardında 
her hangi bir rant işbirliği mi vardır? 

6- Hac'dan görevli Diyanet personelinin aynen bir Turizm Rehberi görevi yapması 
gerekirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu konuda işbirliği yapılmadan götürülen 
Din görevlilerinin hacı adaylarına katkısının yetersiz olduğu görülmekte midir? 

7- Türkiye'ye tanınan hac kontenjanının bir bölümü özel sektöre devredilmektedir. Özel 
sektör tarafından her yıl işçi, kasap vb. ad altında otobüslerle götürülen ve perişan 
edilen hacı adaylarının durumu Suudi Arabistan'da görevli Diyanet Müfettişlerince 
görülmüyor mu? Bunlara her hangi bir cezai işlem yapılıyor mu? 

mudur? 
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8- Hacı adaylarına başta elbise olmak üzere verilen her malzemede "DİYANET" yazılı 
olduğu halde "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" sadece hacıların kimliklerinin asılı 
olduğu şeritlerde ve görülmeyecek, şekilde yer almaktadır. Önemli olan "TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ" mi? "DİYANET" mi? 

9- Türk hacı adaylarının beslenmesi için Türk Aşçı götürülmesi ne kadar doğru ise; 

a) Hac ve umre için gideceklerin yiyeceklerinin ve içeceklerinin (mesela diyet içecek 
yok) Türkiye'den gitmesi için, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TOBB, ATO vb. kuruluşlarla 
niçin işbirliği yapılmıyor? 

b) Türkiye'den giden her hac ve umre adayına 100'er gramlık paketlerde (özel amaçlı 
adresli) Türk Bayraklı TMO ve FİSKOBİRLİK amblem ve adresli fındık (2'şer kilo) 
verilerek oralara gelen diğer ülke hacı adaylarına ikram ve reklam yapılması 
sağlanamaz mı? 

- Yine aynı ölçülerde TARİŞ'in kuru üzümü, 

- Yine aynı şekilde TARİŞ'in kuru inciri, 

- Yine aym şekilde ANT Birliğin fıstığı, 

- Yine Balıkesir'in zeytin ve zeytin yağı, 

- Yine aym şekilde Gaziantep'in fıstığı gibi ürünler Hacılara verilerek, Türk 
ürünlerini reklamı ve damak zevki aşılanması ve ihracata yönelmek çok 
mu zordur? 

10-Mekke ve Medine'de hediyelik eşya pazarı tamamı ile Çin ve Uzakdoğu 
ülkelerinin ellerine geçmiştir. Türk hediyelik ürünlerini bu pazarlarda pazarlanması 
konusunda işbirliği ve çalışmalar yapılabilir mi? 

11- Türk hac ve umrecilerin yararlanacağı Türkçe dini yayınlar Mekke ve MEDİNE'de 
bulunduruluyor mu? 

12-Dünya Müslümanlarmı turist olarak Türkiye'ye çekmek için kendi dillerinden 
broşürler hazırlayıp dağıtılması çok mu zordur? 

13-Kafile Başkanlarının ellerinde kafileye öncülük yapmak için birer Türk Bayrağı ve 
kafile adı yazılı bayraklar bulundurulamaz mı? 

14-Türk hacılarının Suudi Arabistan'da çektiği sıkıntıları tespit için, dönerken birer anket, 
dilek ve temenni kağıüan doldurtulamaz mı? 
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CEVAPLAR 

1, 2, 3 , 4, 5- Ülkemizde düzenlenen hac organizasyonlarına dahil olan 
vatandaşlarımıza verilecek malzemeler, her yıl Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu 
taralından alınan kararlarla belirlenmektedir. 

Bu çerçevede anılan Kurul, 2008 yılı hac organizasyonlarına katılacak hacı adaylarına; 
"Bayanlar için 7 m. (iki adet tunik ve iki adet pantolon), erkekler için 6 m. (iki adet 
ceket ve iki adet pantolon) elbiselik kumaş, nevresim takımı, 2'li troleyli seyahat 
çantası, 1 adet pasaport el çantası, 2 adet Türk Bayraklı arma, hac kimlik belgesi, 
kimlik askısı, 5 adet hijyenik koruyucu maske, Diyanet İşleri Başkanlığı 
yayınlarından; Kur'an-ı Kerim Meali, Hac İlmihali, Haccı Anlamak, Kutsal İklimde 
Dua, Hicaz Albümü ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından 2 ciltlik İlmihal ile 'Hac 
Rüyası' isimli CD'nin verilmesini" kararlaştırmıştır. 

Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine 
Dair Karann 9'uncu maddesi gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 
hacca gidecek vatandaşlarımıza verilecek malzemeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac 
ve Umre Komisyonu tarafından belirlenen kalite ve renkler dikkate alınarak hazırlanan 
teknik şartname çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı İhale Usulüne göre anılan 
Vakıfça temin edilmektedir. 

Hacı adaylarına verilen ve Çin'den ithal edilen 2'li troleyli seyahat çantaları hakkında 
Diyanet İşleri Başkanlığına bugüne kadar herhangi bir şikayet ulaşmamıştır. 

2006-2007 yılı hac organizasyonunda hacı adaylanna nevresim takımı verilmemiştir. 
Ancak vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda adı geçen Kurul, önceki 
yıllarda olduğu gibi, 2007 yılından itibaren hacca gidecek vatandaşlarımıza nevresim 
takımı verilmesine yeniden karar vermiştir. 

6- Hac organizasyonlarına katılacak vatandaşlanmıza dini konularda rehberlik etmek 
üzere görevlendirilecek din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından test 
sınavına ve akabinde başarı durumları dikkate alınarak mülakat sınavına tabi tutularak 
özenle seçilmektedir. Hac ibadeti esnasında da personelimizin gerekli özveri ve 
sorumluluk içinde çalışması Diyanet İşleri Başkanlığınca sürekli denetim ve gözetim 
altmda tutulmakta, herhangi bir hizmet kusuru olduğunda telafi edici gerekli tedbirler 
alınmaktadır. Ayrıca bu yıl, din görevlisi olarak ilk defa görevlendirilecek personelin, 
Mekke ve Medine'de 5 günlük uygulamalı eğitim yapmak üzere Suudi Arabistan'a 
götürülmesi planlanmış olup, bununla, görevlendirilecek personelin grubuna daha iyi 
ve kaliteli hizmet yapması hedeflenmiştir. 

7- Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca 
Yürütülmesine Dair Kararın 4'üncü maddesi gereğince, Suudi Arabistan hükümeti 
tarafından ülkemize tanınan hac kontenjanının %60'ı Diyanet, %40 ise A grubu 
Seyahat acentalan tarafından kullanılmaktadır. 

Aynca, hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülecek olan kasap, aşçı ve çeşitli 
alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçiler ve bu işçileri götürecek firmalar ile ilgili 
yapılacak iş ve işlemler, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından hazırlanan 
ve her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Karan 
Doğrultusunda Hac Döneminde Suudi Arabistan'da Çalışacak Geçici İşçiler İle İlgili 
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Tebliğ" hükümleri çerçevesinde' Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. 

Söz konusu tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden firmalar hakkında anılan Kurul 
tarafından gerekli cezai müeyyide uygulanmaktadır. 

8- Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuna kaülan hacı adaylarına verilen 
kimlik askılıklarında büyük punto ile "Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı" 
ibaresi yer almaktadır. Aynca hacı adaylarının elbiselerine diktirmeleri için Türk 
Bayrağı ve Diyanet İşleri Başkanlığının logosu bulunan "Türk Bayraklı" arma 
verilmektedir. 

9- Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen hac organizasyonları yemekli olup, 
Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuna dahil olan hacı adaylarının büyük bir 
kısmına Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan mutfaklarda Türk aşçıları tarafından, 
Türk mutfağına ve damak tadına uygun yemek çıkarılmakta, diğer kısmının yemek 
hizmetleri ise Suudi Arabistan'da bu yönde faaliyet gösteren Türk firmalarına ihale 
edilmekte ve satın alınan yemek malzemelerinin Türk Malı olmasına özen 
gösterilmektedir. 

10, 12- Hac farizasını yerine getirmek veya umre yapmak üzere Suudi Arabistan'a 
gidecek vatandaşlanmızın bu ziyaretlerini, Devletimizin onuruna yaraşır biçimde, her 
türlü çıkardan uzak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapmalarını ve bu ibadetlerini 
usulüne uygun bir şekilde ifa etmelerini sağlamak Diyanet İşleri Başkanlığının görev 
alanına girmekte olup, Ülkemizin yurt dışındaki turizm ve ticari faaliyetleri ile alakalı 
çalışmalar ise ilgili Bakanlıklann görev alanına girmektedir. 

11- Ülkemizden hacca giden vatandaşlarımız, Mekke ve Medine'de Türk hacılannın 
yoğun olduğu bölgelerde Türkçe yayınlan (CD, kaset, kitap vb.) temin edebilmektedir. 

13- Kafilelerin Suudi Arabistan'da toplu olarak intikalleri esnasında kullanılmak üzere 
kafile başkanı ve din görevlilerinin ellerinde, kafile ve gruplarını gösteren levhalar 
bulurun aktadır. 

14- Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlarımızın hac ibadetini sağlık ve güvenlik 
şartlan içerisinde ve daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için, her yıl hac 
mevsiminden sonra, organizede görev alan ekip ve kafile başkanlannın vermiş olduğu 
raporlar ile vatandaşlarımızdan gelen önerileri de değerlendirmek suretiyle, bir sonraki 
hac mevsiminde alınacak tedbirler konusunda çok yönlü çalışmalar yapmaktadır. 

Aynca Diyanet İşleri Başkanlığı ve A gurubu Seyahat Acentalannın düzenlemiş 
olduklan hac organizasyonlarına katılan vatandaşlanmıza yönelik anket uygulanmakta 
ve sonuçlar değerlendirilmektedir. 

10/07/2008 

HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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7.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, SHÇEK'de yetişen gençlerin istihdamına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/4169) 

Aşağıdaki sorularımın Devlel Bakam Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 17.06.2008 

3413 Sayılı Yasaya göre devlet, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
(SHÇEK) tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında yapılacak sınavla binde birini işe 
yerleştirmek zorundadır. 

Devlet, koruması altında olan kimsesiz çocuklara reşit olduktan sonra eğitimlerine ve 
niteliklerine uygun işe alınacakları sözünü yasada şöyle vermiştir: "Kamu Kurum ve 
Kuruluşları reşit olana kadar SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan 
çocuklar için her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun serbest kadro mevcutlarının binde 
biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak sınavda başarılı olanlar 
arasında atama yaparlar." 

1- Türkiye'de, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakımı 
üstlenilmiş olup da 18 yaşını doldurduğu için her yıl SHÇEK'tcn ayrılan çocuk 
sayısı kaçtır? 

2- 2002-2008 yılları arasında toplam kaç kimsesiz çocuk ve genç kamu 
kurumlarında işe yerleştirilmiştir? 

3- Yasa gereği devlet kamuda kimsesiz çocukların binde birini işe yerleştirmek 
zorunda iken, bu orana ulaşılmakta mıdır? 

4- Örneğin geçen yıl 2 bin 342 çocuk ve gencin kamuda işe yerleştirilmesi 
gerekirken sadece bin 451 'inin bir işe yerleştirildiği doğru mudur? 

5- Sosyal Hizmetler Kurumu bünyesinde yetişmiş toplam kaç kimsesiz çocuk ve 
genç işe yerleştirilmeyi beklemekledir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Buna göre; 
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T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

S A Y I : B . 0 2 . 0 . 0 0 7 . 0 0 / / J / / //j2.l200B 
KONU : Yazalı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 04.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.AOl.O.GNS.0.10.00.02-
7410 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR, 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN ve Mersin Milletvekili Sayın Vahap SEÇER'e ait 

Yazılı Soru önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

3413 Sayılı Yasaya göre devlet. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK) tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında yapılacak 
sınavla binde birini işe yerleştirmek zorundadır. 

Devlet, koruması altında olan kimsesiz çocuklara reşit olduktan sonra 
eğitimlerine ve niteliklerine uygun işe alınacaktan sözünü yasada şöyle 
vermişt in " Kamu Kurum ve Kuruluştan reşit olana kadar SHÇEK Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yı lbaşındaki, hangi 
statüde olursa olsun serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını 
ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak sınavda başarılı olanlar arasında a tama 
yaparlar." 

Buna göre; 

Türkiye'de, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 
bakımı üstlenmiş olup da 18 yaşını doldurduğu için her yıl SHÇEK' ten ayrılan 
çocuk sayısı kaçtır? 

Devlet Bakanı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN VAHAP S E Ç E R İ N 
7/4169 ESAS NOLU SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

SORU 1 : 
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CEVAP 1 : 

Kurumumuza bağlı kuruluşlardan her yıl ortalama 1600 gencimiz reşit olarak 
ayrılmaktadır. 

SORU 2 : 

2002-2008 yıllan arasında toplam kaç kimsesiz çocuk ve genç kamu 
kurumlarında işe yerleştirilmiştir 

CEVAP 2 : 

2002-2008 yıl lan (2008 Haziran ayı itibarı ile) arasında 8937 gencimiz değişik 
kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiştir. 

SORU 3 : 

Yasa gereği devlet kamuda kimsesiz çocukların binde birin işe 
yerleştirmek zorunda iken, bu orana ulaşılmakta mıdır? 

CEVAP 3 : 

Tüm Kamu kurum ve kuruluşlarına yılda iki kez o lmak üzere 3413 sayılı Kanun 
gereği sınav açmaları için uyarıcı yazı yazı lmasına rağmen istenen orana 
ulaşılamamaktadır. 

SORU 4 : 

Örneğin geçen yıl 2 bin 342 çocuk ve gencin kamuda işe yerleştirilmesi 
gerekirken sadece bin 451'inin bir işe yerleştirildiği doğru mudur? 

CEVAP 4 : 

2007 yılında 1451 gencimiz değişik kamu kurum ve kuruluşlarında işe 
yerleştirilmiştir. 

SORU 5 : 

Sosyal Hizmetler Kurumu bünyesinde yetişmiş top lam kaç kimsesiz 
çocuk ve genç işe yerleştirilmeyi beklemektedir? 

CEVAP S : 

Değişik öğrenim ve yaş durumuna uygun 5596 gencimiz söz konusu 
Kanundan yararlanarak işe girmek için sırada beklemektedir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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8.- Giresun Milletvekili Murat Özkan in, Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının taşınacağı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanından Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/4170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunu arz ederim. 18.06.2008 

v Murat O 
Giresun Milletvekili 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 

40 dönümlük arazi üzerinde kurulmuş hizmet binaları, değişik çap ve sayıda oyun 

alanları, spor sahaları ve çocukların yararlı biçimde kullandıkları etüt odaları ile 1925 yılından 

itibaren hizmet veren, Atatürk tarafından kurulmuş olan Keçiören Atatürk Çocuk Yuvasının 

kapatılacağı ve şehir merkezinden uzak Sevgi Evleri'ne taşınacağı, adı geçen kuruluş 

arazisinin çok büyük bir rant alanı olduğuna dair iddialar kamuoyunda dile getirilmektedir. Bu 

söylentiler kuruluşta yaşayan çocuk ve gençler ile görevli personel ve gönüllüler arasında 

endişe yaratmaktadır. 

1) Yuvada yaşayan 0-18 yaş arasındaki 410 çocuk ve gencin önemli bir kısmı okula 

gitmektedir. Keçiören gibi gelişmiş bir bölgeden, şehir merkezine uzak bir bölgeye 

gönderilecek çocukların naklinin, eğitim durumları ve psiko-sosyal gelişimlerine 

etkisi araştırılmış mıdır? Alınmış bir tedbir var mıdır? 

2) Sevgi Evleri'nin şehir merkezinden uzak oluşunun gönüllülük alanında yapılan 

çalışmaları, gönüllülerin ulaşımını, çocuk ve gençlerin eğitimini, ayrıca sağlık 

konularında da olumsuz etki meydana getireceği malumdur. Sosyal hizmet alanında 

vazgeçilmez önemi olduğu bilinen gönüllü katkı ve katılımının azalmaması hususunda 

alınmış bir tedbir var mıdır? 

3) Kapanma ve taşınma durumunda, şehrin çok önemli bir rant alanında ortaya çıkacak 

olan 40.000.m2.1ik kamuya ait kurum bina ve arazileri nasıl değerlendirilecektir? 

Yuvanın sahip olduğu geniş arazisi ile ilgili olarak bu güne kadar bir kurum ile planlama 

yapılmış mıdır? Arazinin kat karşılığı TOKİ'ye verileceğine ilişkin kamuoyuna yansıyan 

duyumlar doğrumudur? 

4) Sevgi evi uygulaması niçin şehrin merkezindeki bu 40 dönümlük alanda yapılmamıştır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.007.00//^/ / / . /2 . /2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkaniığı'nın 04.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A01.0.GNS.0.10.00.02-
7410 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR, 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN ve Mersin Milletvekili Sayın Vahap SEÇER'e ait 

Yazılı Soru Önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakam 
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GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN M U R A T ÖZKAN' IN 
7/4170 ESAS NOLU YAZILI S O R U ÖNERGESİ CEVABIDIR 

S O R U L A R : 

40 dönümlük arazi üzerine kurulmuş hizmet binaları, değişik çap ve sayıda 
oyun alanları, spor sahalan ve çocukların yaradı biçimde kullandıktan etüt odaları ile 
192S yıl ından itibaren hizmet veren, Atatürk tarafından kurulmuş olan Keçiören 
Atatürk Çocuk Yuvasının kapatılacağı ve şehir merkezinden uzak Sevgi Evlerl'ne 
taşınacağı, adı geçen kuruluş arazisinin çok büyük rant olduğuna dair iddialar 
kamuoyunda dile getirilmektedir. Bu söylentiler kuruluşta yaşayan çocuk ve gençler 
ile görevli personel ve gönüllüler arasında endişe yaratmaktadır. 

1) Yuvada yaşayan 0 - 1 8 yaş arasındaki 410 çocuk ve gencin önemli bir kısmı okula 
gitmektedir. Keçiören gibi gel işmiş bir bölgeden, şehir merkezi gibi uzak bir 
bölgeye gönderi lecek çocukların naklinin, eğit im durumlan ve psiko-sosyal 
gelişimlerine etkisi araştırılmış mıdır? 

2) Sevgi Evteri'nin şehir merkezinden uzak oluşunun gönüllülük alanında yapılan 
çalışmaları, gönüllülerin ulaşımını, çocuk ve gençlerin eğitimini, aynca sağlık 
konularında da olumsuz etki meydana getireceği malumdur. Sosyal hizmet 
alanında vazgeçi lmez önemi olduğu bilinen gönüllü katkı ve katılımının 
azalmaması hususunda alınmış bir tedbir var mıdır? 

3) Kapanma ve taşınma durumunda, şehrin çok önemli bir rant alanında ortaya 
çıkacak olan 40.000.m2.lik kamuya ait kurum bina ve arazileri nasıl 
değerlendiri lecektir? Yuvanın sahip olduğu geniş arazi ile ilgili olarak bu güne 
kadar bir kurum ile planlama yapılmış mıdır? Arazinin kat karşılığı TOKİ ' ye 
verileceğine ilişkin kamuoyuna yansıyan duyumlar doğrumudur? 

4) Sevgi evi uygulaması İçin şehrin merkezindeki bu 40 dönümlük alanda 
yapılmamıştır? 

C E V A P L A R : 

Atatürk Çocuk Yuvasının bulunduğu arazi ve üzerinde bulunan hizmet binaları ile 
oyun, spor alanları ve etüd odalarına yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir. 
Aks ine bu bir imlerde hizmetlerimiz sürdürülmektedir. Atatürk Çocuk Yuvası , Sevgi Evleri 
tamamlandıktan sonra da 12+ yaş kızlarımıza ve 0-2 Yaş bebekler imize hizmet vermeye 
devam edecektir. 

Ancak Atatürk Çocuk Yuvasının bitişiğinde bulunan 35 dönümlük boş arazi, 
Müdür lüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Saray Rehabil i tasyon Merkezinin 
arazisi üzerinde 6 0 adet Sevgi evi , 2 adet idari bina ve bir revir inşa etme karşılığı olarak 
TOKİ 'ye verilmiştir. TOKİ bu arsaya karşılık olarak hizmet binalarını inşa etmeyi kabul 
etmiştir. 

Sevgi Evlerinin yapı lmasında amaç çocuklarımızın refah, m o d e m hizmet binasında 
sağlıklı ev ortamında yaşamaları için düşünülmüş bir proje o lup her ev yaklaşık 1000 m* 
arsa üzerine inşa edi lmesi planlanmıştır. Bu nedenle Atatürk Çocuk Yuvasının arkasında 
bulunan 35 dönümlük arazi Sevgi Evlerinin yapımı için yeterli o lmadığından ve Atatürk 
Çocuk Yuvasının tarihi dokusuna zarar verecek bir yapı lanmadan kaçınılarak Keçiören -
Saray Beldesinde hazineden tahsisli yaklaşık 370.000 m*.lik taşınmaz üzerine 600 yatak 
kapasitesine sahip (60) adet Sevgi Evi, (2) adet İdari ve Çok Amaçl ı Bina , (1) adet Revir 
Binasının e n kısa surede hizmete açılması planlanmaktadır. 
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Buna göre Ankara İlindeki yuvalarda korunma ve bakım altında bulunan 
çocuklardan; 
/ -0-2 yaş grubunda bulunan bebekler evlat edindiri lmek üzere Atatürk Çocuk Yuvasında 

kalmaya devam edecektir. 
* 2-6 yaş grubu yaklaşık 120 çocuğumuz 15 adet sevgi evine, 
S 7-12 yaş grubu yaklaşık 210 çocuğumuz 10' lu gruplar hal inde 30 adet sevgi ev ine 

yerleştiri lecektir. 
s 13 üstü kızlar Atatürk Çocuk Yuvası Kız Yurdu bölümünde ka lmaya devam edecektir. 
S 13-18 yaş grubundaki gençlerimiz ise 13-15 ve 16-18 yaş şekl inde gruplandırı larak 

Sincan Çocuk Yuvası , Gazi Çocuk Yuvası ve Seyran Yetişt irme Yurduna 
yerleştiri lmeleri planlanmıştır. 

Atatürk Çocuk Yuvasından Sevgi Evlerine geçişi yapı lacak çocuklarımızın taşımalı 
sistemle y ine aynı okullarına devam etmeleri mümkün olacağından okul değişt irmelerine 
ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak diğer Yuvalarımızdan geçen çocuklarımızın nakil lerinin 
bölgedeki okullara yapılması planlanmaktadır. 

0-2 yaş bebek grubu ile kızlarımızın Atatürk Çocuk Yuvasında kalmaları, ayrıca 
diğer yuva ve yurtlarımızın da eski yerlerinde faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle Sevgi 
Evlerine ulaşımı sağlayamayan gönüllüler açısından bir sakınca doğurmamaktadır. Bu 
durumun özveri ile çalışmalarını gerçekleştiren gönüllülerimizin katkı ve katılımını 
azal tmayacağına inanılmaktadır. 

Atatürk Çocuk Yuvası olarak bi l inen Kuruluşumuz 4086 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 
6770 m2 ve 5 nolu parselde kayıtlı 36.264 m2 olup toplam 43.034 m 2 dir. Bu parsel lerin 
şehir imar planındaki konumu Çocuk Yuvası olması nedeniyle ranta dayalı bir çal ışmaya 
konu olması mümkün değildir. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
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9.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmala
rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/4171) 

Aşağıda yer alan soruları, Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Toplumsal c insiyet eşit l iğini sağlamak için, toplumsal cinsiyet bakış açısının ana politikalara 

yerleşt iri lmesi ve toplumsal c ins iye te duyarlı bütçe leme iki önemli araçtır. Toplumsal c ins iyete duyarlı 

bütçe leme, siyasi politikalarda, planlarda ve bütçede kadın erkek eşitl iği bil incinin görünür hâle 

ge lmes in i sağlar. Bütçe, hangi düzeyde ve sıklıkta olursa olsun, gelirler ve harcamaların bir arada 

göründüğü bir düzendir. Bu düzende , nereden ve ne miktarda, nasıl gelir sağlandığı kadar, nereye, ne 

miktarda ve nasıl harcama yapı ldığı da görülebilir. Bütçe , en küçük toplumsal birim olarak kabul 

edi len ai leden başlayarak, e k o n o m i k polit ika araçlarının en önemlisidir. Hükümetlerin, devletlerin, 

sosyal ve ekonomik öncel iklerinin bir yansımasıdır . O nedenle de bütçeleme sürecinde kadın erkek 

eşit l iğini gözeten bir yaklaş ımla hareket e tmek ve bu bakış açısını hane bütçesinden dev le t bütçesine 

uzanan bir geniş l ikte e le a labi lmek kadının toplumsal vc ekonomik yaşamda görünür kıl ınması için 

öncel ikl i şarttır. Do lay ı s ıy la gerek bakanlıklar düzey inde gerekse de genel bütçede toplumsal c insiyete 

duyarlı bütçelemenin uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede; 

1. Bakanl ığınız ın 2 0 0 9 yılı bütçesinin hazırlanması sürecinde toplumsal c ins iye te dayalı 

bütçe lemenin elkin bir şeki lde i ş leyebi lmesi için ne gibi bir çal ışma gerçekleşt iri lecektir? 

2 . Bakanl ığ ınız bünyes inde bakanlık bütçesinin hazırlanması sürecinde çal ışan personel 

toplumsal c ins iyete dayalı bütçe leme konusunda herhangi bir eğit im a lmış mıdır? Eğer böyle 

bir eğit im bugüne dek sunulmadı ise, bu eğitim 2 0 0 9 bütçesinden ö n c e sunulması 

düşünülmekte midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007.00«/^/ //./2./2008 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 04.07.2008 tarih ve KAN.KAR.MD. A01.0.GNS.0.10.00.02-
7410 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR, 

Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN ve Mersin Milletvekili Sayın Vahap SEÇER'e ait 

Yazılı Soru Önergeleri hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
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A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N P R O F . D R . N . G A Y E E R B A T U R ' U N 
7 /4171 E S A S N O L U S O R U Ö N E R G E S İ C E V A B I D I R 

T o p l u m s a l c ins iye t eşi t l iğ in i s a ğ l a m a k iç in , t o p l u m s a l c ins iye t b a k ı ş 
aç ıs ın ın a n a pol i t ika lara yer leşt i r i lmesi ve t o p l u m s a l c ins iye te duyar l ı 
b ü t ç e l e m e iki ö n e m l i araçt ı r . T o p l u m s a l c ins iye te duyar l ı b ü t ç e l e m e , s iyas i 
po l i t ika larda , p l a n l a r d a v e b ü t ç e d e kad ın e rkek eşi t l iğ i b i l inc in in g ö r ü n ü r ha le 
g e l m e s i n i sağlar . B ü t ç e h a n g i d ü z e y d e v e s ık l ık ta o l u r s a o l s u n , ge l i r ler v e 
ha rcama la r ın b i r a r a d a g ö r ü n d ü ğ ü bir düzend i r . B u d ü z e n e n e r e d e n v e ne 
m i k t a r d a , nası l gel i r s a ğ l a n d ı ğ ı k a d a r n e r e y e , n e m i k t a r d a v e nası l h a r c a m a 
yap ı ld ığ ı d a görülebi l i r . B ü t ç e , e n k ü ç ü k t o p l u m s a l b i r i m o l a r a k k a b u l ed i l en 
a i l e d e n baş layarak , e k o n o m i k pol i t ika araçlar ın ın e n öneml is id i r . H ü k ü m e t l e r i n , 
dev le t le r in , sosya l v e e k o n o m i k öncel ik ler in in b i r y a n s ı m a s ı d ı r . O n e d e n l e de 
b ü t ç e l e m e s ü r e c i n d e k a d ı n e rkek eşit l iğini g ö z e t e n bi r y a k l a ş ı m l a h a r e k e t 
e t m e k ve b u b a k ı ş aç ıs ın ı h a n e b ü t ç e s i n d e n d e v l e t b ü t ç e s i n e u z a n a n bir 
gen iş l i k te e le a l a b i l m e k k a d ı n ı n t o p l u m s a l v e e k o n o m i k y a ş a m d a g ö r ü n ü r 
k ı l ınmas ı iç in önce l ik l i şartt ır . Dolay ıs ıy la g e r e k b a k a n l ı k l a r d ü z e y i n d e g e r e k s e 
d e g e n e l b ü t ç e d e t o p l u m s a l c ins iyete duyar l ı b ü t ç e l e m e n i n u y g u l a n m a s ı 
g e r e k m e k t e d i r . B u ç e r ç e v e d e ; 

S O R U 1 : 

Bakan l ığ ın ız ın 2 0 0 9 yıl ı bü tçes in in h a z ı r l a n m a s ı s ü r e c i n d e t o p l u m s a l 
c ins iye te daya l ı b ü t ç e l e m e n i n e tk in bir ş e k i l d e i ş l e y e b i l m e s i iç in n e g ib i b i r 
ç a l ı ş m a gerçek leş t i r i l ecekt i r? 

C E V A P 1 : 

T o p l u m s a l c ins iye t eşi t l iğ i an lay ış ın ın t ü m a n a p l a n v e p rog ram la ra 
yans ı t ı lmas ında t op l umsa l c ins iye te duyar l ı b ü t ç e l e m e ö n e m l i bir a r a ç o lmak la bir l ik te, 
t op lumsa l c ins iye t eşi t l iğ i b i l inc in in yükse l t i lmes i i le d e y a k ı n d a n bağlant ı l ıdır . Bu 
n e d e n l e Bakan l ı ğ ıma bağ l ı Kad ın ın S ta tüsü G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 2 0 0 8 - 2 0 1 2 Strate j ik 
P lan ında "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara yerleştirilmesi 
için tarafların bilinç düzeyinin yükseltilmesi'' önce l ik l i a m a ç l a r d a n bir idir. S ö z 
k o n u s u a m a ç doğ ru l t usunda "2012 yılına kadar kadının insan haklan ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği bilinç düzeyi yükseltilecektir." hede f i ne yöne l i k o larak, "Toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe oluşturulmasında bilinç yükseltici çalışmalar 
yapılacaktır." stratej is i be l i r lenmişt i r . 

2 0 0 5 Yı l ı T ü r k i y e - A v r u p a Birl iği Kat ı l ım ö n c e s i Ma l i İşbir l iği P rog ramı 
k a p s a m ı n d a Kad ın ın S ta tüsü G e n e l Müdü r l üğü v e H o l l a n d a S o s y a l iş ler v e i s t ihdam 
Bakan l ığ ı t a ra f ından Mar t 2 0 0 7 tar ih inden b u y a n a " T o p l u m s a l C ins iye t Eşi t l iğ in in 
Gel iş t i r i lmes i Eş leş t i rme Pro jes i " sürdürü lmekted i r . 

S ö z k o n u s u p ro jede , t op lumsa l c ins iyet eşi t l iğ i i l kes in in t ü m k a m u po l i t i ka lar ına 
dahi l ed i lmes i v e a n a p lan v e p rogramlar ına yer leş t i r i lmes i amac ıy l a üs t d ü z e y 
yetki l i ler, pol i t ika uzman la r ı v e uygu lay ıc ı la r ına eğ i t im p rog ram la r ı gerçek leş t i r i lm iş 
o l up 3 7 0 kişi eği t i lmişt i r . P ro jen in ka lan süres i i ç inde eğ i t im le r in uygu lanmas ına 
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d e v a m edi lecekt i r . S ö z k o n u s u eğ i t im p rog ramla r ın ın i çer iğ inde top lumsa l c ins i ye te 
duyar l ı bü t çe l emen in ö n e m i d e vu rgu lanmak tad ı r . 

Bi l indiğ i g ibi t o p l u m s a l c ins iye t eşi t l iğ in in s a ğ l a n m a s ı n d a öneml i a raç l a rdan bir i 
eğ i t imler yo luy la fa rk ında l ığ ın v e duyar l ı l ığ ın ar t ı r ı lmasıdı r . B u ç e r ç e v e d e p ro jen in 
ö n ü m ü z d e k i y ı l la rda sürdürü leb i l i r l iğ in in s a ğ l a n m a s ı a m a c ı y l a 2 0 0 9 v e 2 0 1 0 
y ı l la r ında d a Kad ın ın S t a t ü s ü Gene l M ü d ü r l ü ğ ü t a ra f ı ndan s ö z k o n u s u eğ i t im le r in 
d e v a m et t i r i lmesi p lan lanmak tad ı r . 

D iğer ta ra f tan p ro je k a p s a m ı n d a k a m u po l i t i ka lar ına t eme l teşk i l e t m e k ü z e r e 
haz ı r l anan 2 0 0 8 - 2 0 1 3 yı l lar ını k a p s a y a n T o p l u m s a l C ins iye t Eşi t l iğ i U lusa l E y l e m 
P lanı p ro jen in Ek im 2 0 0 8 ' d e gerçek leş t i r i lecek k a p a n ı ş kon fe rans ıy la b i r l ik te 
k a m u o y u n a aç ık lanacak t ı r . S ö z k o n u s u p lan ın u y g u l a n m a s ı n d a s o r u m l u l u ğ u b u l u n a n 
t ü m k a m u ku rum v e ku ru luş la r ın ın e y l e m hede f v e st rate j i ler i u y g u l a m a k a m a c ı y l a 
bü tçe le r i nden k a y n a k ay r ı lmas ı t op l umsa l c ins iye te duyar l ı bü tçe lemeye z e m i n 
hazı r layacakt ı r . 

Ay r ı ca , t op l umsa l c ins iye te duyar l ı b ü t ç e l e m e k o n u s u n d a k a m u ku rum la r ı n ı 
b i lg i lend i rmek v e ü l k e m i z d e u y g u l a m a o lanak lar ın ı d e ğ e r l e n d i r m e k amac ıy l a K a d ı n ı n 
S ta tüsü G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n c e 5-6 Kas ım 2 0 0 8 ta r ih le r inde A n k a r a ' d a k o n u n u n 
u z m a n l a r ı n ı n kat ı l ımıy la T o p l u m s a l C ins iye te Duyar l ı B ü t ç e l e m e Eği t imi top lan t ıs ı 
düzen lenecek t i r . 

S O R U 2 : 

Bakan l ığ ın ı z b ü n y e s i n d e bakan l ık bü tçes in in haz ı r l anmas ı s ü r e c i n d e 
ç a l ı ş a n p e r s o n e l t o p l u m s a l c ins iye te daya l ı b ü t ç e l e m e k o n u s u n d a h e r h a n g i b i r 
eğ i t im a l m ı ş m ı d ı r ? E ğ e r b ö y l e bir eğ i t im b u g ü n e d e k s u n u l m a d ı ise , b u e ğ i t i m 
2 0 0 9 b ü t ç e s i n d e n ö n c e s u n u l m a s ı d ü ş ü n ü l m e k t e m i d i r ? 

C E V A P 2 : 

K a d ı n ı n S t a t ü s ü G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ta ra f ından y ü r ü t ü l m e k t e o lan T o p l u m s a l 
C ins iye t Eşi t l iğ in in Gel iş t i r i lmes i Eş leş t i rme Pro jes i k a p s a m ı n d a Gene l M ü d ü r l ü k 
uzman la r ı eğit ic i o l a rak yet iş t i r i lerek eğ i t im lerde g ö r e v yapmaktad ı r la r . A y r ı c a 
t op lumsa l c ins iye t eşi t l iğ i k o n u s u n d a Kad ın ın S ta tüsü G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ta ra f ından 
2 0 0 9 - 2 0 1 0 y ı l la r ında p ro jen in sürdürülebi l i r l iğ i ç e r ç e v e s i n d e d ü z e n l e n m e s i p l a n l a n a n 
eğ i t im le rde eğit ic i o la rak g ö r e v yapacak la rd ı r . — 

Sayg ı la r ım la . 

Dev le t Bakan ı 
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10.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışma
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu 'nun cevabı (7/4220) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

Aşağıda yer alan soruları, Devlet Bakanı Sayın Sait YAZICIOĞLU tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için, toplumsal cinsiyet bakış açısının ana politikalara 

yerleştirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme iki önemli araçtır. Toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme, siyasi politikalarda, planlarda ve bütçede kadın erkek eşitliği bilincinin görünür hâle 

gelmesini sağlar. Bütçe, hangi düzeyde ve sıklıkta olursa olsun, gelirler ve harcamaların bir arada 

göründüğü bir düzendir. Bu düzende, nereden ve ne miktarda, nasıl gelir sağlandığı kadar, nereye,.ne 

miktarda ve nasıl harcama yapıldığı da görülebilir. Bütçe, en küçük toplumsal birim olarak kabul 

edilen aileden başlayarak, ekonomik politika araçlarının en önemlisidir. Hükümetlerin, devletlerin, 

sosyal ve ekonomik önceliklerinin bir yansımasıdır. O nedenle de bütçeleme sürecinde kadın erkek 

eşitliğini gözeten bir yaklaşımla hareket etmek ve bu bakış açısını hane bütçesinden devlet bütçesine 

uzanan bir genişlikte ele alabilmek kadının toplumsal ve ekonomik yaşamda görünür kılınması için 

öncelikli şarttır. Dolayısıyla gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse de genel bütçede toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçelemenin uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede; 

1. Bakanlığınızın 2009 yılı bütçesinin hazırlanması sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı 

bütçelemenin etkin bir şekilde işleyebilmesi için ne gibi bir çalışma gerçekleştirilecektir? 

2. Bakanlığınız bünyesinde bakanlık bütçesinin hazırlanması sürecinde çalışan personel 

toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusunda herhangi bir eğitim almış mıdır? Eğer böyle 

bir eğitim bugüne dek sunulmadı ise, bu eğitim 2009 bütçesinden önce sunulması 

düşünülmekte midir? 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 04.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4220-7410 sayılı yazı. 
b) 15.07.2008 tarih ve B.02.1.DİB.0.65.03.610/ 755 sayılı yazı. 
c) 14.07.2008 tarih ve B.02.1.TİK.0.30.01.00.00/2396/5184 sayılı yazı. 

Bakanlığıma intikal eden Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR tarafından 
cevaplandırılması istenen 7/4220 esas numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
Bakanlığım bağlı kuruluşları Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığından alınan ilgi (b) ve (c) cevabi yazılar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K L E R : 
1- İlgi (b) ve(c) yazı 

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICI 
Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Sayı : B.02.1.DİB.0.65.03-610-1-S-S- /.ST/07/2008 

Konu : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 

İlgi : 04/07/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7410 sayılı yazı. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Adana Milletvekili Nevingaye ERBATUR'un yazılı soru 
önergesinde cevaplandırılması istenilen konular ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

EK: 
Yazılı Soru Önergesi Bilgi Notu c 

Prof. Dr. AÎÎ BÂRDAKOÛl/U 
Diyanet İşleri Başkanı 
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T.B.M.M 

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Önergeyi Veren Milletvekili : Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

Önergenin Konusu Toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmaları 

Önergeye Esas No 04.07.2008 - 7/4220 

SORULAR 

1- Bakanlığınızın 2009 yılı bütçesinin hazırlanması sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı 
bütçelemenin etkin bir şekilde işleyebilmesi için ne gibi bir çalışma gerçekleştirilecektir? 

2- Bakanlığınız bünyesinde bakanlık bütçesinin hazırlanması sürecinde çalışan personel 
toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusunda herhangi bir eğitim almış mısır? Eğer böyle 
bir eğitim bugüne dek sunulmadı ise, bu eğitim 2009 bütçesinden önce sunulması 
düşünülmekte midir? 

1- Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin büyük çoğunluğunun imam hatip ve müezzin 
kayyımlardan oluşmasına bağlı olarak Başkanlığımızda kadın personel istihdamı erkek 
personel istihdamına oranla daha azdır. Ancak son yıllarda vaiz, din hizmetleri uzmanı, eğitim 
uzmanı ve Kuran kursu öğreticilerinin istihdamında pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle daha 
fazla kadın personel istihdamı istikametinde tedbirler alınmıştır. Bunun sonucu 2003'te üç 
binlerde olan kadın personel sayısı on bini geçmiştir. 

İrşat hizmetlerinde de yakın zamana kadar erkek ağırlıklı olan muhatap kitle profilinin son 
yıllarda değiştiği gözlemlenmektedir. Bayanların Kuran kurslarına ve Aile İrşat ve Rehberlik 
Bürolarına başvurma oranı her geçen gün artmaktadır. Hac müracaatlarında bayanların oranın 
%52 olması bunun diğer bir göstergesi sayılabilir. Dolayısıyla, bu verileri dikkate alan 
Başkanlık, bayanlar tarafından gösterilen söz konusu rağbete karşılık olarak hem kadın 
personel alımında hem de bayanlara yönelik din hizmetlerinde gerekli tedbirleri almaktadır. 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin hazırlanması sürecinde çalışan personele toplumsal 
cinsiyete dayalı bütçeleme konusunda herhangi bir eğitim düzenlenmemiş olup, 2008 yılı 
içerisinde de bu konuda herhangi bir eğitim planlanmamıştır. 

CEVAPLAR 
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Sayı : B.02.1.TİK.0.71.00.00/2396/5180 
Konu : Soru Önergesi 14 T E M M U Z 2008 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Mustafa Said YAZICIOĞLU) 

İlgi : 07/07/2008 tarih ve B.02.0.009/031/1617 sayılı yazılan 

İlgi yazılan eki ile iletilen Adana Milletvekili Sayın Nevingaye ERBATUR' un 
TBMM Başkanlığına cevaplandınlmak üzere verdiği 18/06/2008 tarih ve 3350 sayılı yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup aşağıda cevaplandınlmıştır: 

1. Başkanlığımız insan gücünün planlanmasında ve personel alımında toplumsal cinsiyete 
duyarlı ve kadın erkek eşitliğini gözeten bir yaklaşım izlenmektedir. Diğer taraftan gerek 
Başkanlığımızın yurtdışında yürüttüğü proje ve faaliyetlerde ve gerekse Koordinasyon 
Ofislerine yapılan görevlendirmelerde; görev alanımıza giren coğrafyanın şartlan da dikkate 
alınarak görevlendirmeler yapılmaktadır. Başkanlığımızın 2009 yılı bütçesi hazırlanırken bu 
konuya özen gösterilecektir. 
2. Başkanlığımız bünyesinde toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusunda eğitim 
verilmemiştir. 

Bilgilerini arz ederim. 

İKAYA 
Başkan 
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//.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur 'un, toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme çalışmala
rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen 'in cevabı (7/4222) 

Aşağıda yer alan soruları, Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için, toplumsal cinsiyet bakış açısının ana politikalara 

yerleştirilmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme iki önemli araçtır. Toplumsal cinsiyete duyarlı 

bütçeleme, siyasi politikalarda, planlarda ve bütçede kadın erkek eşitliği bilincinin görünür hâle 

gelmesini sağlar. Bütçe, hangi düzeyde ve sıklıkta olursa olsun, gelirler ve harcamaların bir arada 

göründüğü bir düzendir. Bu düzende, nereden ve ne miktarda, nasıl gelir sağlandığı kadar, nereye, ne 

miktarda ve nasıl harcama yapıldığı da görülebilir. Bütçe, en küçük toplumsal birim olarak kabul 

edilen aileden başlayarak, ekonomik politika araçlarının en önemlisidir. Hükümetlerin, devletlerin, 

sosyal ve ekonomik önceliklerinin bir yansımasıdır. O nedenle de bütçeleme sürecinde kadın erkek 

eşitliğini gözeten bir yaklaşımla hareket etmek ve bu bakış açısını hane bütçesinden devlet bütçesine 

uzanan bir genişlikte ele alabilmek kadının toplumsal ve ekonomik yaşamda görünür kılınması için 

öncelikli şarttır. Dolayısıyla gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse de genel bütçede toplumsal cinsiyete 

duyarlı bütçelemenin uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede; 

1. Bakanlığınızın 2009 yılı bütçesinin hazırlanması sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı 

bütçelemenin etkin bir şekilde işleyebilmesi için ne gibi bir çalışma gerçekleştirilecektir? 

2. Bakanlığınız bünyesinde bakanlık bütçesinin hazırlanması sürecinde çalışan personel 

toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusunda herhangi bir eğitim almış mıdır? Eğer böyle 

bir eğitim bugüne dek sunulmadı ise, bu eğitim 2009 bütçesinden önce sunulması 

düşünülmekte midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Prof. Dr. Nevingaye ERBATUR 

CHP Adana Milletvekili 
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Sayı : B.02.1 .DTM.0.09.00.0o/ ^ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
1 6.07.2003* 2 8 5 3 " 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü) 

İlgi : 04/07/2008 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4222 - 7469/ 15703 sayılı yazıları. 

llgi'de kayıtlı yazıları konusu Adana Milletvekili Sn. Nevingaye ERBATUR tarafından 
tevcih edilen 7/4222 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

tij/L4i4XXA/0 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 

EKLER: 
1- Soru önergesi cevabı 
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Sorular: 

l)Bakanlığınızın 2009 yılı bütçesinin hazırlanması sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı 
bütçelemenin etkin bir şekilde işleyebilmesi için ne gibi bir çalışma gerçekleştirilecektir? 

2)Bakanlığınız bünyesinde bakanlık bütçesinin hazırlanması sürecinde çalışan personel 
toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusunda herhangi bir eğitim almış mıdır? Eğer böyle 
bir eğitim bugüne dek sunulmadı ise, bu eğitim 2009 bütçesinden önce sunulması 
düşünülmekte midir? 

Cevap : 

Bütçe sistemlerinin gelişimine paralel olarak ülkemizde de değişik bütçe sınıflandırma 
sistemleri uygulanmış olup 2003 mali yılında kademeli olarak Analitik Bütçe 
Sınıflandırması sistemine geçilmiştir. 

Analitik bütçe sınıflandırması; kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel 
sınıflandırma, ekonomik sınıflandırma ve finansman tipi sınıflandırma esasına göre 
yapılmaktadır. Bu sınıflandırma, detaylı bir kurumsal kodlamayla program sorumlularının 
tespitine imkan vermekte; fonksiyonel kodlamayla kamu idarelerince yerine getirilen 
hizmetler esas alınmakta; finansman tipi sınıflandırma ile genel devlet tanımına giren bütün 
kurumları kavrayabilmek ve ihtiyaç duyulan ödenekleri izlemek ve harcamanın hangi 
kaynakla finanse edildiğini göstermek amaçlanmakta; ekonomik sınıflandırma ile de 
harcamaların cari, yatırım ve transfer biçiminde dağılımı sağlanmaktadır. 

Ayrıca, ekonomik sınıflandırma ile harcamalar; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari 
Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri, Yurtiçi Borç Verme ve Yedek 
Ödenekler olmak üzere dokuz ayrı gider kalemine ayrılmakta ve bu kalemler de kendi 
içlerinde dört düzeyde detaylanmaktadır. 

Analitik Bütçe Sınıflandırması, performans esaslı bütçeleme sisteminin alt yapısını 
oluşturmakta olup 10/12/2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Anılan Kanunun 
9 uncu maddesine göre, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan 
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı 
olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi bütün kurumlarda olduğu 
gibi Dış Ticaret Müsteşarlığında da, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Performans Esaslı 
Bütçeleme çerçevesinde 2009 Yılı Bütçesi hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 

G Ü N D E M I 
D O N E M : 2 3 Y A S A M A Y I L I : 2 

1 3 2 N C I B İ R L E Ş İ M 
1 7 T E M M U Z 2 0 0 8 P E R Ş E M B E 

S A A T : 1 3 . 0 0 

KISIMLAR 

BAŞKANLıĞıN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K İ Ş L E R 

3 

5 

SEÇIM 

OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

M E C L I S SORUŞTURMASı RAPORLARı 

G E N E L GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
Y A P I L M A S I N A D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

SÖZLÜ SORULAR. 

8 
KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İ L E 

KOMISYONLARDAN G E L E N D I Ğ E R IŞLER 

E G E M E N L I K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M I L L E T I N D I R 



D A N I Ş M A K U R U L U Ö N E R İ S İ 

L- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular 
hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşül
mesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Su
nuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

G R U P Ö N E R İ L E R İ 

1.- 90 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının; İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birin
ci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümünün iki geçici madde dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu madde
lerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1.7.2008 tarihinde tatile girmeyerek yeni bir karar alınıncaya kadar çalış
malara devam etmesi, 

255 Sıra Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun ola
rak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ilâ 60 ıncı maddelerden, üçün
cü bölümünün 5 ek madde ve 9 geçici madde dahil olmak üzere 61 ilâ 69 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 24.6.2008 tarihli 121 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

3.- Genel Kurulun; 22,7.2008 ve 29.7.2008 Salı günlerindeki birleşimlerinde 1 saat sözlü sorulardan sonra diğer 
denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

23.7.2008 ve 30.7.2008 Çarşamba günlerindeki birleşimlerinde Sözlü Soruların görüşülmemesi, 

Genel Kurulun 22 ve 29 Temmuz 2008 Sah günlerinde 15.00 - 20.00; 23 ve 30 Temmuz 2008 Çarşamba gün
lerinde 13.00 - 20.00; 17, 24 ve 31 Temmuz 2008 Perşembe günlerinde 13.00 - 20.00 saatleri arasında çalışmalarını 
sürdürmesi, 

96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

4.- Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 27, 29, 56, 189, 
190 ve 191 inci sıralarındaki 10/60, 10/63, 10/99, 10/242,10/243, 10/244 ile Genel Kurulun 15.7.2008 tarihli 130 uncu 
Birleşiminde okunan 10/245 ve 10/246 Esas Numaralı deprem ile ilgili Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmeleri
nin Genel Kurulun 22.7.2008 Salı günkü Birleşiminde birleştirilerek birlikte yapılması bu Birleşimde Sözlü Soruların 
görüşülmemesi, 

269 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci 
bölümünün 1 ilâ 28 inci maddelerden, ikinci bölümünün 29 uncu maddedeki geçici 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeler ve 39 
uncu maddedeki geçici 18 ve 19 uncu maddeler ile geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeler dahil olmak üzere 29 ilâ 49 uncu mad
delerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.7.2008 tarihli 130 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

K O M İ S Y O N T O P L A N T I S I 
* (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 

62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98,101, 119, 
145, 146) Esas Numaralı (Çevre) Meclis 
Araştırması Komisyonu 
17.7.2008 Perşembe - Saat: 13.30 
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1. X - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/589) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 15.7.2008) (**) 

2. X - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Raporu (1/559) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

3. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/566) (S. Sayısı: 255) 

(Dağıtma tarihi: 23.6.2008) (**) 

4. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 

Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

5. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557) 

(S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

6. X- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto 

Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Avrupa Birliği 

Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 11.7.2008) 

7. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet 

Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/537) 

(S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

8. - Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/542) 

(S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

9. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 

tarihi: 16.5.2008) 

10. - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 266) 

(Dağıtma tarihi: 8.7.2008) 
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11. - Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal'ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 18 Milletvekilinin; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/544, 2/75, 2/135, 2/150) (S. Sayısı: 222) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

12. - Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/497) (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 2.5.2008) 

13. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (**) 

14. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

15. X- Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk ve 11 Milletvekilinin; 2009 Yılında İstanbul 
Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/182) (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 25.4.2008) 

16. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 4 Milletvekilinin; Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (2/224, 1/545) (S. Sayısı: 229) 
(Dağıtma tarihi: 20.5.2008) 

17. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/609, 1/610) (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 
10.7.2008) 

18. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 
90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

21. 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 (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 
10.10.2007) 
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22. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİTer ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

24. 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 (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

25. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

27. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

28. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

29. 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 Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

31. 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 (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

32. 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 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 
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35. 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 (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

37. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

38. 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 Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

39. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

40. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

41 . X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

43. 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 (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

44. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

45. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

46. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 
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47. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

48. 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 (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

50. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

51. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

52. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

53. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında iki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

54. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin 
Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

55. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

56. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

58. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 
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59. X - Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

60. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

61. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

62. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

63. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

64. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

65. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

66. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

67. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

68. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 28.4.2008) 

69. - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/561) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 9.5.2008) 

70. X - Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.5.2008) 

71. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

72. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 
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73. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 239) 
(Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

74. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü 
(GTÖ) Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/397) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

75. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

76. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

77. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti 
Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

78. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

79. X- Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

80. - İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

81. X- Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonları Raporları (1/584) (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 17.6.2008) 

82. - 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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

83. - 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 Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 
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84. - Adana 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 Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

86. - 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 Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

87. - 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 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

88. - 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

89. - 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

90. - 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 Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

91. - 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 (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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92. - 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 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

93. - 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 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

94. - 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 (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

95. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

96. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

97. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

98. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

99. - 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 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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100.- 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

1 0 1 . - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
20.6.2008) 

102. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

103. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

104. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

105. - 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 (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

106.- İstanbul 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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107.- Eskişehir 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

108.- 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 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

109. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

110. - 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 Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

111 . - İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve 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 Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 
ve 169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

112.- 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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

113.- 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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 
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114.- 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 Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

115. - 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 Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

116.- 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 (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

118.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119. - 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

120. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nm 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

- 1 6 - 132 NCİ BİRLEŞİM 

121. - 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 (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

122. - 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

123.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

124.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

125.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

126. - 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

127.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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128. - 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

129.- Eskişehir 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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

130.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

131 . - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

132.- Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

133. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

134. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) 
(Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

135.- 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 Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

136 - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve 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 Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 
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137.- 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 (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

138. - 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 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

139.- 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 (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

140. - 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 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141. - Adana 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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - 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 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

143. - 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 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

144. - 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 (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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145. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'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 K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

146. - 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 (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Edirne Milletvekili Rasim 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 Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

148. - 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 (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

149. - 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 Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
6.6.2008, 9.7.2008) 

150. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'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 Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'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 Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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153.- 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 (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

154.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

155.- 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 (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

156. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 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 Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

157.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'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 Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

158.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'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 Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

159.- 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 (3/221) (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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160. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'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 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma 

tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

161. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/617) (S. Sayısı: 270) 
(Dağıtma tarihi: 15.7.2008) 

162. X - Avrupa Topluluğunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (2007-
2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyet'nin Katılımı Konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptının onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı: 271) 
(Dağıtma tarihi: 15.7.2008) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 

TBMM (S. Sayısı: 269) 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/589) 

Not: Tasarı Başkanlıkça: tali olarak Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına, esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 7/5/2008 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1518/1975 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7/4/2008 ta
rihinde kararlaştırılan "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasarı, malî sistemin temel Kanunu olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile birlikte gider kanunlarıyla ilgili olan yirmidört kanunda ve iki kanun hükmünde kararnamede de
ğişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

80 yıla yakın bir süre yürürlükte kalan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, bilindiği üze
re, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yöneti
mi ve Kontrol Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kamu malî yönetimi ve kontrol sistemimizi ye
niden düzenleyen 5018 sayılı Kanun tüm hükümleriyle birlikte ancak 2006 yılı başında yürürlüğe gi
rebilmiştir. Anılan Kanunun yürürlükte olduğu son iki yıllık devrede uygulamada ortaya çıkan so
runlar, bazı teknik ibare ve ifadelerde düzeltmeler yapılmasının gereğini ortaya çıkarmıştır. 5018 
sayılı Kanunda yapılması öngörülen değişiklikler Tasarının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Ma
lî yönetim ve kontrol sistemimizi yeni baştan kuran 5018 sayılı Kanunda; kamu idarelerinin perfor
mans programları, gelecek yıla geçen yüklenmeler, taşınırların kaydı, kamu idarelerinin mali tablo
larının muhasebe ve raporlama standartlarına uygunluk açısından denetlenmesi, mahsup süresi, ka
mu idarelerinin mali verilerini alma, mali istatistiklere esas verilerin gönderilmesini güvenceye al
ma, muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görevleri belirleme, muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve 
esasları, muhasebe hizmetlerini yapmak üzere geçici olarak personel görevlendirme ve döner ser
mayelerin yeniden yapılandırılması hususlarında değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. 
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5018 sayılı Kanunun yanı sıra, mali hükümler içeren muhtelif kanunlar (Telgraf ve Telefon Ka
nunu, Toplu Konut Kanunu, Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun, Mal 
Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, Hazineye Ait Taşınmaz Mal
ların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu, Gecekondu Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 
Ceza Muhakemesi Kanunu, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Belediye Kanunu, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına Dair Kanun, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun) ile 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılması 
ihtiyacı beliren değişikliklerin her birinin ayrı ayrı tasarı halinde yapılması yerine, tek bir tasanda top
lanmasının daha isabetli olacağı değerlendirilmiş ve bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Ülkemiz mobil telekomünikasyon pazarında onbeş yıllık bir süre için 2 nci Tip Te
lekomünikasyon Ruhsatıyla yetkilendirilmeleri muhtemel olan sanal mobil işletmeciliğinin mobil 
telefon ve katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasını kapsaması nedeniyle, Sanal 
Mobil Şebeke Hizmeti işletmecilerinin gelirlerinden Hazine payı alınması ve söz konusu paya iliş
kin olarak GSM işletmecilerinden alınan Hazine payının hesaplanmasında geçerli olan tanımın kul
lanılması öngörülmüştür. Önümüzdeki dönemlerde lisans verilmesi muhtemel 3 üncü Nesil Mobil Te
lefon işletmeciliği ile şu anda öngörülemeyen diğer hizmetlerin de yetkilendirilerek, bu işletmeci
lerden de Hazine payı alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Yapılması öngörülen düzenlemey
le, aynı konuda hizmet veren tüm işletmecilerin mali yükümlülüklerinin eşitlenmesi, haksız rekabe
tin engellenmesi ve Hazine payından kaynaklanan Hazine kaybına sebebiyet verilmemesi amaçlan
maktadır. 

Madde 2- Toplu Konut İdaresi Başkanlığındaki koruma ve güvenlik hizmetinin, 5188 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesi gereğince hizmet satın almak suretiyle sağlanması uygulamasına başlan
mış bulunduğundan, mevcut koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışan personelin yeni kad
rolara atanması gerekmektedir. Bu nedenle anılan personelin atamalarında kullanılmak üzere Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatı için 13 adet kadro ihdas edilmektedir. Ayrıca, Toplu Ko
nut İdaresi Başkanlığınca 81 il, 417 ilçede toplam 1002 şantiyede 308.150 konutla birlikte 379 okul 
(toplam 10.854 derslik) 61 spor salonu, 35 kütüphane, 301 ticaret merkezi, 243 cami, 21 hastane, 71 
sağlık ocağı inşaatları başlatılmış ve bunların büyük bir kısmı tamamlanmış olup konut sayısının 
500.000'e çıkarılması hedeflendiğinden, Başkanlığın yoğunlaşan işlerinde ihtiyaç duyduğu 4 adet 
kadronun ihdası öngörülmüştür. 

Madde 3- 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunun 1 in
ci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün ba
şarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarının kendilerine vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması talebinde bulunmaları halinde, aylık bağlanması hakkından yararlanabilecek
lerin nasıl tespit edileceğine açıklık getirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 4- Maddeyle, 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 
amacı yeniden düzenlenerek, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu yerin bili
nememesi nedeniyle malvarlıkları üzerinde Hazine yararının daha iyi korunmasını sağlamak üzere, 
mahallin en büyük mal memurunun kayyım olarak atanması, kayyımın yetkileri, malların yönetimi, 
yönetim gideri olarak kesilecek tutarlar, yetki devri, kayyım ve çalıştıracağı kimselere ödenecek üc
retler ve ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 5- Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre düzenlenmiş olan mev
cut maddenin uygulanmasında bazı aksaklıklarla karşılaşılmaktadır. Son ihtiyaç ve düzenlemeler 
dikkate alınarak bu maddenin yeniden düzenlenmesi gerekliliği belirmiştir. 4721 sayılı Kanunun kay
yımlıkla ilgili maddelerini içerecek biçimde birinci fıkra düzenlenmekte ve Türk Medeni Kanunun
dan ayrı olarak mal memurlarının kayyım tayini hususuna yer verilmektedir. 

Mevcut durumda, en büyük mal memurunun yıllık izin, mazeret izni, sağlık izni gibi nedenler
le görevinden ayrılması durumunda bu ayrılışların her biri için vesayet makamının yeniden bir ata
ma yapması gerekmektedir. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, en büyük mal memurunun bir defa 
atanmasıyla birlikte, o mallarla ilgili işlemlerin sonucuna kadar yeni bir atamanın ve gereksiz iş
lemler yapılmasının önüne geçilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269) 



- 4 -

Ayrıca, icra ve dava işlerinin takibi konusunda Hazine avukatlarına temsil yetkisi verilmesi, 
kayyımlık işlemlerinin mali yükümlülüklerden istisnasına imkân sağlanması, Hazinenin kayyımlık
la ilgili görevlerini yürütebilmesi amacıyla, malların yönetiminden elde edilen gelirin bir miktarının 
kesilerek ayrı bir hesapta toplanması ve bu hesaptan hangi tür ödemelerin yapılacağı hususları dü
zenlenmektedir. 

Madde 6- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü mad
desinde yapılması öngörülen değişiklikle, uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi, eğitim, ba
kım ve tedavi hizmetlerinin birbirinden ayrılması, zorunlu öğrenim çağındaki özürlü bireylerin temel 
eğitimlerini almalarının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve benzeri hususların gerçekleştirilmesi amaç
lanmaktadır. 

Madde 7- Ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasında, üretilen malların ka
rayolu ve demiryolu üzerinden uluslararası pazarlara ekonomik ve hızlı bir şekilde erişiminin sağ
lanması büyük önem arz etmektedir. Aynca, ülke içinde de mal ve hizmet ticaretinin gelişiminin sağ
lanması ve ulaşım güvenliğinin artırılması öncelikli bir alan haline gelmiştir. Bu amaçla, halen yü
rütülmekte olan karayolu ve demiryolu projelerinin hızla tamamlanması ve yılı yatırım programı ile 
ilişkilendirilmek suretiyle kullandırılacak bu kaynaklar sayesinde, bir yandan yürütülmekte olan pro
jelerin tamamlanması. Tüm bu ihtiyaçların zamanında ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi için bu 
alana ayrılan kaynakların artırılması da zorunludur. Bu çerçevede 4046 sayılı Kanuna eklenmesi ön
görülen geçici 23 üncü maddeyle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne (TCDD) ait limanların özelleştirilmesinden elde edilen gelirlerin mali disipline uygun bir 
şekilde bir yandan bütçeye gelir olarak kaydedilmesi, diğer yandan bu gelirler karşılığı ödenek kay
detmek suretiyle münhasıran karayolları ve demiryollarının yapımı ile bu amaçla yapılacak kamu
laştırma, karayolu ve demiryolu bakımı ve onarımında kullanılması imkanı getirilmektedir. Yılı ya
tırım programı ile ilişkilendirilmek suretiyle kullandırılacak bu kaynaklar sayesinde, bir yandan yü
rütülmekte olan projelerin tamamlanması ve ülkemiz için öncelik arz eden yeni karayolu ve demir
yolu projelerine başlanılması mümkün olabilecektir. Halihazırda, Hazine Müsteşarlığı hesaplarında 
tutulan TCDD liman özelleştirmesinden elde edilen gelir, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin he
men ardından bir yandan genel bütçeye gelir kaydedilecek, diğer yandan söz konusu kuruluşların 
kullanımına sunulacaktır. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra TCDD liman özelleştirmele
rinden elde edilen gelir de aynı şekilde süratle söz konusu kuruluşların kullanımına sunulacaktır. Ay
rıca, madde ile, özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımla
rın ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydedilmesini sağlamak üzere Maliye Bakanına 
yetki verilmektedir. 

Madde 8- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci maddeyle, 
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerler üzerinde verilecek irtifak hakkı veya kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni be
dellerine ilave olarak, bu alanlardan elde edilecek tüm hasılatın yüzde biri oranında pay alınması 
amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, Devlet Hava Meydanlan İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün kullanımında 
olup, tapuda Hazine adına tescilli bulunan bazı taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında
ki bazı yerlerin, uygulamada bazı kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üçüncü şahıslar tara
fından kendi adlarına tescil ettirildiği ya da kiralanmak veya işgal edilmek suretiyle kullanılması se-
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bebiyle; bu taşınmazların denetiminde ve bunlara ilişkin yasal başvuruların yapılmasında taşınma
zın maliki olunmaması nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta, bu Genel Müdürlük yasal muha
tap kabul edilmemektedir. Ayrıca, bu taşınmazların, imar planlan ve uygulamaları ile anılan Genel 
Müdürlüğün ihtiyacı olup olmadığına bakılmadan, ya kamu alanlarına tahsis edildiği ya da taşınmaz 
alanlarının küçülmesi ve üçüncü şahıslarla hisselendirilmesi sonucunda, işletmecilik faaliyetlerinin 
yürütülmesinde telafisi mümkün olmayan olumsuz durumlar meydana gelmektedir. 

Uygulamada; havalimanı yapımı için gerekli taşınmazlar, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Li
manlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğünce Hazine adına kamulaştırılmakta ve 
bu taşınmazlar üzerinde hava meydanı ve tesislerinin inşaatı da genel bütçeli idareler kapsamında bu
lunan Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; DHMİ Genel Müdürlüğünün bir kamu iktisadi kuruluşu olması ve ayrı bir 
tüzel kişiliğinin bulunması, DLH Genel Müdürlüğünün ise, Ulaştırma Bakanlığının ana hizmet biri
mi olması ve DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünde hava meydanlarının mülkiyetinin Hazi
nece bu İdareye devri hakkında açık bir hükmün yer almaması ve bu Kuruluşun kullanımında olup 
da, tapuda Hazine adına kayıtlı bulunan taşınmazların bedeli karşılığında almaya imkan bulunmaması 
ve DHMİ Genel Müdürlüğüne devredilen, kullanımına bırakılan veya fiilen DHMİ Genel Müdürlü
ğü tarafından kullanılan taşınmazların, tam anlamıyla değerlendirilebilmeleri, bu taşınmazlar üzerinde 
hukuki yönden yeterince söz sahibi olunabilmesi, üçüncü şahısların geçmişe yönelik tecavüzlerinin 
giderilebilmesi ve bu Kuruluşun işletmecilik faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesini te-
minen 4706 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü maddeyle; 

- Hazinenin özel mülkiyetinde olan ve DHMİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilen veya kullanımına 
bırakılan ya da bu Genel Müdürlük tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca 
uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar ile özel mevzuat hükümlerine göre 
tescili mümkün olmayanlar ve ormanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer
lerden meydan işletmeciliği için bu Genel Müdürlük tarafından kullanılmakta olan taşınmazlardan 
Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanların bu Genel 
Müdürlüğün talebi üzerine Hazine adına tescil edildikten sonra, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, 
kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere bedelsiz devredilmesi. 

- Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak bu Genel Mü
dürlüğün Ana Statüsü gereğince yürütülecek hizmetlerde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Ba
kanlığınca uygun görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki taşınmazların ise üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte kuruluş amaçlarında kullanıl
mak üzere bu Genel Müdürlüğe tahsis edilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 9- Daha önceki yıllarda, kıyılarımızda tesisleri bulunan bazı sanayi kuruluşlarına yatı
rımı kendilerinin gerçekleştirmesi kaydıyla iskele, dolgu ve liman yapma izni verilmiştir. 1987 yı
lından sonra yapılan düzenlemeler ile lehlerine üst hakkı tesis edilen veya kendilerine kullanma iz
ni verilen yatırımcılara bu limanlarda, ücret karşılığında üçüncü kişilere ait yükleri tahmil ve tahli
ye etme imkanı getirilmiştir. Hak lehdarları tarafından, bu iskelelerden üçüncü kişilere hizmet veril
mesi, liman işletmeciliği hakkına sahip olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün işlettiği limanlarda gelir 
kaybı oluşabileceği endişesini beraberinde getirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269) 
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Bu endişenin giderilmesi için, hak sahiplerinin iskelelerini sadece kendi ihtiyaçları için kullan
ması halinde maktu bir kullanım bedeli, üçüncü kişilere hizmet verilmesi halinde ise maktu kullanım 
bedeline ek olarak, üçüncü kişilere verilecek yükleme ve boşaltma hizmetleri ile gemi konaklama
larından elde edilecek hasılat üzerinden % 15 oranında nispi pay alınmasının uygun olacağı değer
lendirilmiştir. Bugün için ise kamu limanlarının bir çoğu özelleştirilmiş ve halen de özelleştirilme
sine devam edilmektedir. 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 7 nci maddeyle, bu husus 
göz önüne alınarak, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
dolgu, iskele, rıhtım, liman, boru hattı, şamandıra, dolfen, platform ve benzeri kıyı tesisleri üzerin
de irtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesine ilişkin olarak düzenlenmiş ve bu alanla
rın üçüncü kişilere kullandırılması karşılığında izin veya hak sahiplerince elde edilecek hasılattan 
Hazineye nispi pay ödeneceğine dair hüküm bulunan sözleşmelerdeki nispi pay oranlarının madde
nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde başvuruda bulunulması, sözleşmeden do
ğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Ba
kanlık aleyhine açılmış davalar var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız 
ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma iz
ni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla 1/1/2008 tarihinden itibaren yüzde bir ola
rak uygulanması öngörülmektedir. 

Denizcilik sektörünün ve yatırımlarının; ülkemiz ekonomisi açısından önemi, istihdam ve kat
ma değer yaratması, yan sanayii geliştirmesi, teknolojik gelişmeyi sürüklemesi, milli deniz ticaret fi
losunu desteklemesi, ülke savunmasına hizmet eden stratejik önemi haiz bulunması, ilave yatırımla
rın yapılmasının önünün açılması gibi hususlar göz önüne alınarak, 4706 sayılı Kanuna eklenmesi ön
görülen geçici 8 inci maddeyle, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile kıyı kenar çizgisinin 
deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ve deniz, göl ve akar
sularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde tersane, yat limanı, kurvaziyer 
limanı, dolfen, iskele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra, platform ve benzeri kıyı yapıları yapılmak 
amacıyla lehlerine kırkdokuz yıldan az süreli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni ve
rilen yatırımcılar tarafından; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 3996 sayılı Ba
zı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gibi özel düzenlemeler gereği yapılan işlemler hariç olmak üzere, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleş
meden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden do
layı Bakanlık aleyhine açılmış davalar var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek ka
yıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı ve kullan
ma izni bedeli üzerinden, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinin süresinin, hakkın başlan
gıç tarihinden itibaren kırkdokuz yıl olarak değiştirilmesi öngörülmektedir. 

4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 9 uncu maddeyle, Kanun gereğince tapuda DHMİ 
Genel Müdürlüğü adına tescil ve tahsis edilecek taşınmazların bugüne kadar kullanımı nedeniyle, bu 
Genel Müdürlük adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanların, 
hangi safhada olursa olsun terkin edilmesi, tahsil edilmiş ecrimisil bedellerinin iade edilmemesi ve bu 
taşınmazlardan DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hakkında bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ec
rimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanların ise, kira bedellerinin bu Genel Müdürlük tara
fından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilmesi, tahsil edilmiş ecri
misil bedellerinin iade edilmemesi yönünde düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 
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Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü genel bütçe kapsamına 
alınmışlar ve adı geçen Genel Müdürlüklerin mülkiyetinde olan taşınmazlar 5018 sayılı Kanunun 
geçici 12 nci maddesi gereğince Hazine adına tescil edilmiştir. Ülkemizin uluslararası alanda reka
bet gücünün artırılmasında, üretilen malların karayolu üzerinden uluslararası pazarlara ekonomik ve 
hızlı bir şekilde erişiminin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, ülke içinde de mal ve hiz
met ticaretinin gelişiminin sağlanması ve ulaşım güvenliğinin artırılması öncelikli bir alan haline 
gelmiştir. Ayrıca, baraj, sulama ve içme suyu tesislerinin yapım ve bakımının önemi her geçen gün 
artarak devam etmektedir. Bu amaçla, halen yürütülmekte olan karayolu ile baraj, sulama ve içme su
yu tesislerinin hızla tamamlanması ve bir an önce ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Tüm 
bu ihtiyaçların zamanında ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi için bu alana ayrılan kaynakların ar
tırılması da zorunludur. Bu çerçevede, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan hük
mün 4706 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde olarak eklenmesi suretiyle, Karayolları Genel Mü
dürlüğünün mülkiyetinde iken Hazine adına tescil edilen veya edilmesi gereken taşınmazlar ile Ha
zine adına tescilli bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye el
verişli olan taşınmazlardan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli veya kullanımında bulu
nan Hazineye ait taşınmazlardan tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirlerin mali disipline 
uygun bir şekilde bir yandan bütçeye gelir olarak kaydedilmesi, diğer yandan bu gelirler karşılığı 
ödenek kaydetmek suretiyle münhasıran belirtilen amaçlarla kullanılması imkanı getirilmektedir. Yı
lı yatırım programı ile ilişkilendirilmek suretiyle kullandırılacak bu kaynaklar sayesinde, bir yandan 
yürütülmekte olan projelerin tamamlanması ve ülkemiz için öncelik arz eden yeni karayolu, baraj, su
lama ve içme suyu projelerinin başlanılması mümkün olabilecektir. 

Madde 10- Maddeyle, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka
nununun 9, 10, 27, 40, 44, 49, 51, 52, 53, 61, 62, geçici 5 ve geçici 11 inci maddelerinde değişiklik 
yapılması öngörülmektedir. 

a) 5018 sayılı Kanunun 10 uncu ve 41 inci maddelerinde performans programlarına ilişkin ifa
delere yer verilmekle birlikte, Kanunun performans esaslı bütçelemeyi düzenleyen 9 uncu madde
sinde kamu idarelerinin performans programı hazırlamalarına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. 
5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen fıkra ile bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

b) 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, 
Bakanların, Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine olan sorumlulukları arasına hukuki ve ma
li konuların da dahil edilmesi amaçlanmaktadır. 

c) 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentle, Milli İstihbarat Teş
kilatı Müsteşarlığının görev ve faaliyetlerinin aksamamasını temin etmek üzere, bu Müsteşarlığın 
etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alım
ları ile bunların bakım, onarım ve imalat işlerinin 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesi kapsamına alı
narak, bu işler için ertesi yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi imkanı getirilmektedir. 

ç) 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi hükmü gereği, alınan bağış ve yardımlar bütçeye gelir 
kaydedilmektedir. Ayni olarak alınan bağış ve yardımların satılması halinde, ilgili varlığın satışından 
elde edilen gelir de bütçeyle ilişkilendirilmekte ve böylece bütçe gelirlerine mükerrer kayıtların ya
pılmasına neden olunmaktadır. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, alman bağış ve yardımların ge
lir olarak kaydedilmesi, bütçeye gelir kaydedilmesi gereken hallerin varlığı söz konusu olduğunda 
bütçeyle ilişkilendirilmesi ve böylece ortaya çıkan mükerrerliğin önlenmesi amaçlanmaktadır. 
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d) 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tabi olan Türk Silâhlı Kuv
vetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün her birinin sa
vunma veya güvenlik amacıyla kurulmuş olmaları, görevlerinin ağırlıklı olarak gizlilik esasına da
yanması, bu idarelerce kullanılacak taşınırların hangilerinin savunma ve güvenlik amaçlı, hangileri
nin de diğer amaçlarla kullanıldığının tespitinin her zaman imkan dahilinde olmaması, aynı taşınırın 
zaman zaman farklı amaçlarla kullanılabilmesi, eldeki taşınırların iki ayrı yönetmeliğe tabi kılınma
sının bu idareleri iki ayrı yönetmeliği dikkate alarak teşkilatlanmaya zorlaması ve taşınırların kayıt
larında kullanılacak yazılım programlarının bile ayrı ayrı hazırlanmasını gerektirmesi uygulamada sı
kıntılara yol açabilecektir. 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılması ön
görülen düzenlemeyle, söz konusu idarelerin taşınırlarının bir bütünlük içerisinde değerlendirilmek 
suretiyle bahsedilen sıkıntıların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

e) Yeni mali yönetim sistemimiz, doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi amacıyla, kamuoyu ve ulus
lararası kuruluşlarla paylaşılacak rapor ve mali istatistiklerin oluşturulmasına ilişkin tüm verilerin, 
muhasebe kayıtlarından üretilmesini istemektedir. Ayrıca, mali saydamlık ve hesap verme sorumlu
luğuna hizmet edecek olan en önemli araç da muhasebe kayıtlarından üretilecek veriler, raporlar ve 
mali istatistiklerdir. Güvenilir mali veriler üretebilmek amacıyla genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin mali tablolarının muhasebe ve raporlama standartlarına ve muhasebe tekniğine uygun
luğu açısından Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 5018 sayılı Kanunun 49 
uncu maddesine eklenmesi öngörülen düzenlemeyle, Maliye Bakanlığına bu yetkinin verilmesi amaç
lanmaktadır. 

f) Tahakkuk esaslı muhasebe sistemimizin gereği olarak gelir ve giderlerinin tahakkuk ettikleri 
mali yılın bütçesiyle ilişkilendirilmeleri ve bu mali yılın hesaplarında gösterilmeleri gerekmekte olup, 
yılı içerisinde yapılan ancak henüz sonuçlandırılmamış mali işlemlerin mahsup işlemlerinin, mali 
yılın bitimini izleyen bir ay içerisinde yapılması gerekmektedir. 

5018 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin son fıkrasında; bütçe giderleri dışındaki diğer işlem
lerde mahsup işlemlerinin zorunlu hallerde bir aylık süre içerisinde tamamlanamaması durumunda, 
beş ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Ancak, söz konusu mahsup işlemlerinin beş ayı geçmemek üzere uzatılması, Hazine Müsteşar
lığı muhasebe birimlerinden alınması gereken raporlarda gecikmelere yol açtığından, genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin bir önceki yıl devir mizanı ve aylık mizanları kesin hesap çıkarılın
caya kadar düzenlenememektedir. Bu durum kesin hesabın hazırlığında güçlük yarattığı gibi, Ocak-
Haziran ayları arasında mizan yayımlanmasını imkansız hale getirmektedir. 

Raporların sağlıklı ve zamanında hazırlanabilmesini sağlamak amacıyla yapılması öngörülen 
değişiklikle, mahsup süresinin Maliye Bakanlığınca uzatılma yetkisi, iki ayı geçmemek suretiyle sı
nırlandırılmaktadır. Bunun sonucu olarak, gerçekleşen mali işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları ta
hakkuk esaslı muhasebenin gereği olarak işlemin gerçekleştiği yılın muhasebe kayıtlarında gösteril
miş olacaktır. 

g) Maliye Bakanlığınca Uluslararası Mali Kuruluşlara (IMF, Dünya Bankası, EUROSTAT) ka
mu mali istatistiklerinin belirlenen sürelerde gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak veri 
sağlayıcısı durumunda olan Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı tanımlar kullanıldığından, aynı türdeki ve
riler arasında da farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, tanımlar arasındaki farklılıkların gi-
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derilmesi bakımından istatistiki verilerin derlenmesi ve yayımlanması amacıyla bütün kurumlar ta
rafından kullanılacak ortak bir genel yönetim sektörü tanımının yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. 
Uluslararası taahhütlerin gereği gibi yerine getirilmesi ve yayımlanan veriler arasında tutarlılığın 
sağlanması bakımından 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesine eklenmesi öngörülen fıkrayla bu tu
tarsızlıkların giderilmesi amaçlanmaktadır. 

ğ) 5018 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince genel yönetim kapsamındaki idarelerden 
aylık ve üçer aylık dönemlerle mali veriler derlenmekte ve yayımlanmaktadır. 5018 sayılı Kanuna gö
re genel yönetim kapsamındaki idarelere ait mali istatistiklerin Kanunla ve Resmi İstatistik Progra
mıyla belirlenen dönemlerde derlenmesi ve Maliye Bakanlığınca yayımlanması hususu yasal bir zo
runluluk olup, uluslararası taahhütlerimiz açısından da son derece önemlidir. Ancak, veri derleme 
işlemi gerçekleştirilirken, Maliye Bakanlığının herhangi bir müeyyide uygulama yetkisi bulunmaması 
nedeniyle özellikle mahalli idareler verilerini zamanında gönderme konusunda kayıtsız kalmakta
dırlar. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, verilerini tam ve zamanında göndermeyen idarelerin ma
li hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilileri hakkında idari para cezası uygulanmak ve ge
nel bütçeden ilgili idarelere aktarılan tutarları %10'una kadar bloke etmek suretiyle bu sorunların gi
derilmesi amaçlanmaktadır. Bloke edilmiş tutarlar veri gönderme işleminin tamamlanması üzerine il
gili kurumlara aktarılacaktır. 

h) 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerle, anılan madde
nin altıncı fıkrasındaki 34 üncü maddeye yapılan atıfta düzeltme yapılmaktadır. Aynca, muhasebe yet
kililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmalan (kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası 
uygulaması, görevden uzaklaştırma, tayin, memuriyetin sona ermesi gibi) ya da kamu idarelerinin ye
ni kurulması gibi nedenlerden dolayı sertifikalı muhasebe yetkilisi atanamaması durumunda, muha
sebe hizmetini yürütmek üzere görevlendirilenlerin azami sürelerinin, bu süre içerisinde muhasebe 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hususların ve muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görevlerin be
lirlenmesi hususlarında Maliye Bakanlığının yetkili kılınması amaçlanmaktadır. 

ı) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idare
lerde kurumsal yapılarından dolayı, muhasebe yetkilisi adaylarının eğitimi, eğitim süresi, sertifika sı
navı, sertifika verilmesi gibi işlemlerin duruma göre ayrı ayrı ya da birlikte belirlenerek yapılması ge
rektiğinden, 5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, bu konula
rın, çıkarılması öngörülen yönetmelikle yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

i) 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince kendilerine sertifika verilen muhasebe 
yetkililerinin sayısı, kamu idarelerinin ihtiyaç duyduğu sayıya ulaşamadığından, sertifikalı muhase
be yetkilisi sayısı idarelerinin ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Muhasebe hizmetlerinin kamu idare
leri tarafından aksamadan yürütülebilmesini teminen, 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine 
fıkra ilave edilmek suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek süre sonuna kadar, belirlenen esas ve 
usuller çerçevesinde görevlendirilecek muhasebe yetkilileri tarafından anılan hizmetlerin yürütül
mesi amaçlanmaktadır. 

j) 5018 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinde, kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye 
işletmelerinin 31/12/2007 tarihine kadar yeniden yapılandırılacağı belirtilmektedir. Döner sermaye
lerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara başlanılmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir. 
Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için 31/12/2007 tarihinin 2008 yılının sonuna ertelen
mesi yararlı olacaktır. Nitekim, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bu yönde düzenleme 
yapılmıştır. 
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Ayrıca, döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten saymanların atanma usul
lerinde uygulamada sıkıntılar yaşanmaktadır. 

5018 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerle, yukarıda 
bahsedilen sıkıntıların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

Madde 11- 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile ilgili olarak çıkartılan Yönetmeliğin iptali 
için açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 7/2/2007 tarihli ve 2007/5183 sayılı Kararıyla; 5335 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu görüşüne varılarak ipta
li için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. 

Mahkeme kararının gerekçesinde; "5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde satış ve devir iş
lemlerinin temel ilke ve esasları konulup, çerçevesi çizilmeden ve sınırları gösterilmeden satış ve 
devir konusunun, 32 nci maddenin birinci fıkrası ile TCDD Yönetim Kuruluna bırakılmasına ilişkin 
düzenleme, Anayasanın öngördüğü "esas ve usuller kanunla gösterilir" kuralına uygun bir düzenle
me olarak görülmemiştir" denilmektedir. 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yapılması öngö
rülen değişikliklerle, Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu karardaki gerekçelere uygun olarak dü
zenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

Madde 12- Maddeyle; Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
2 nci, Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü, Gecekondu Kanununun 18 inci, 31 inci ve 32 nci, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 148 inci, Milli Eğitim Temel Kanununun 51 inci, Yük
seköğretim Kanununun 58 inci, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 106 nci ve ek geçici 2 nci, Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 12 nci, 
Toplu Konut Kanununun 4 üncü, 6 nci ve ek 1 inci, Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanunun 2 nci, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve ek 2 nci, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 

3 üncü, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 39 uncu, Hazineye Ait 
Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun geçici 4 üncü ve geçici 5 inci, Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci, İl Özel İda
resi Kanununun 6 nci, Ceza Muhakemesi Kanununun 234 üncü ve 239 uncu, Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanu
nun 4 üncü, Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nunun 6 nci, Belediye Kanununun 49 uncu ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Ya
pılmasına Dair Kanunun 6 nci maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmektedir. 

1) Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine ek
lenen (J) bendiyle; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile genel bütçe kapsamın
daki kamu idareleri arasına alınarak tüzel kişiliği kaldırılan Karayolları Genel Müdürlüğünün görev, 
yetki ve sorumluluğu altında bulunan ve birden fazla il ve ilçe sınırları içinde kalan otoyol, devlet ve 
il yollan ile bunlann emniyet sahası içinde bulunan alanlara ilişkin taleplerin teknik zorunluluklar ne
deniyle bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Ha
zine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bu alanla
ra ilişkin kiralama, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemlerinin adı geçen Genel Müdürlükçe yürütül
mesi hususunda yetki verilmesi amaçlanmaktadır. 

2) Yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarına ekli (E) cetvelinde yer alan ve üniversite hastane
lerinde ödenen nöbet ücretinin döner sermaye bütçesinden ödenmesine ilişkin hükmün, Sağlık Ba
kanlığında olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa taşınması öngörülmektedir. 
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3) 6785 sayılı İmar Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanununun 43 üncü maddesi ile yürürlükten kal
dırılmıştır. Ancak Gecekondu Kanunundaki 6785 sayılı İmar Kanununa yapılan atıflarda düzenleme 
yapılmamıştır. Bu durum ilgili maddelerin uygulanmasında tereddütlere yol açtığından, Gecekondu 
Kanunundaki 6785 sayılı İmar Kanununa yapılan atıflar 3194 sayılı İmar Kanunu olarak değiştiril
mektedir. 

4) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin, rütbe terfilerine ilişkin yeni aylıkların geçerlilik tarihi
ne ilişkin ihtilaflar yaşanmakta ve gerek Milli Savunma Bakanlığı gerekse Maliye Bakanlığı çok sa
yıda idari davayla karşı karşıya kalmaktadır. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
148 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, rütbe terfilerine ilişkin yeni aylıkların geçer
lilik tarihinin tereddütlere yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması ve uygulamanın diğer 
personel kanunlarıyla paralel bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

5) Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu eğitim yerleşkeleri, okullar ve benzeri eğitim 
tesislerinin yapımında, şehir merkezinde kalmış, eğitim yeri olma özelliğini kaybetmiş, eğitim hiz
meti için ihtiyaç önceliği olmayan taşınmazların satılmasından elde edilecek gelirin özel idarelere ak
tarılarak finansmanının sağlanmasına dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik
le, yükseköğretim kurumlarında, döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, 
konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel 
Kanununa tabi personele ödenen döner sermaye katkı paylarının, temsil ve görev tazminatı ödeme
lerinde mahsup işlemine tabi tutulmaması amaçlanmaktadır. 

7) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 106 nci maddesine eklenmesi öngörülen dü
zenlemeyle, anılan Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan 
hakim ve savcı adaylarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tespit edilen 
memuriyet taban aylığından yararlanmalarına devam etmeleri hususunda ortaya çıkan belirsizliğin gi
derilmesi amaçlanmaktadır. 

8) 2802 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (c) bendinde, birinci sınıfa geçirilmiş ve as
keri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş olan askeri hâkim ve savcılar; bi
rinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay ya da Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kazanmış diğer hâkim 
ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi tutulmuştur. Ancak, hâkim ve savcıların Yargıtay veya Da
nıştay üyeliklerine seçilme hakkını kazanabilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra 3 yıl süre ile 
başarılı görev yapmış olmaları gerektiği ve anılan Kanunun 15 inci maddesine göre de, birinci sını
fa ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma nitelikleri
ni yitirmemiş hâkim ve savcıların birinci sınıf oldukları dikkate alındığında, 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun ek geçici 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinin kapsamı konusunda tereddüt
ler bulunmaktadır. 

Öte yandan, 2802 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesine göre özlük haklan bakımından si
vil hâkim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi olan askeri hâkim ve savcılardan 9 uncu derecede 
bulunanlar olduğu halde, sivil hakim ve savcıların 8 inci dereceden başlaması nedeniyle ortaya 
denkleştirme sorunu çıkmaktadır. 

2802 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerle, yukarıda 
bahsedilen sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. 
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9) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak
kında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gere
ğince aylık bağlananlara, emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal gü
venlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem tazminatına ilişkin hü
kümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır. 

1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında da; 
"Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem 
tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem 
tazminatının hesabında dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, sözleşmeli personel is
tihdamına ilişkin düzenlemelerde, sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere kıdem tazminatı 
veya emekli ikramiyesi benzeri ödemeler yapılması amacıyla iş sonu tazminatı olarak ödeme yapıl
ması yönünde hükümlere yer verilmiş olup, iş sonu tazminatı ödenmiş sürelerin emekli ikramiyesi
nin hesabında mükerrer olarak değerlendirilmesini önleyecek şekilde yeni bir düzenlemeye gidil
mesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, yukarıda belirtilen hu
suslar dikkate alınarak, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenmesi uygulamasına açıklık getirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

10) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına imar planı hazırlama yetkisi veren 2985 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesi, Başkanlığın mülkiyetindeki arsa ve arazilerden sadece toplu konut uygulaması ya
pılacak alanlarda uygulanabilmektedir. Oysa Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut uygulaması dı
şında her türlü sosyal donatı, alt yapı ve benzeri uygulamalar da yaptığından madde bu uygulamala
rı da kapsayacak hale getirilmiştir. 

11) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan satış işlemlerinde formalitelerin azaltıl
ması ve vatandaşların işlemlerinin hızlandırılması amacıyla gayrimenkul satış vaadi ve gayrimenkul 
satış sözleşmelerinin resmi şekil şartına tabi olmaması hükmü getirilmiştir. 

12) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut dışında ihtiyaçlar çerçevesinde hastane, okul, ti
caret merkezi, yol, viyadük, kavşak ve sair başka konularda da uygulamalar yapması söz konusu ol
duğundan, bu faaliyetler için ilgili bakanlıkların talebi ve Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakanın ona
yı kayıtları getirilmiştir. 

13) 3292 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, hiçbir karşılık ve 
menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmeleri sebebiyle vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmış olanlardan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya ay
lık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir 
işte de çalışmayanlara ödenmekte olan aylıkların yükseltilebilmesi ve bu durumun kalıcı olarak sür
dürülebilmesi için aylıklarının otuz günlük net asgari ücret tutarına endekslenmesi öngörülmektedir. 

14) 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesine, 14/3/2007 
tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından AlınanVergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hak
kında Kanunda yer alan tanımlarla paralellik sağlanması bakımından hasılat ve net hasılat tanımla
rının eklenmesi amaçlanmaktadır. 
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15) 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ( c) ben
dinin sonuna eklenmesi öngörülen düzenlemeyle, lisansa ilişkin değerleme işlemlerinin ne şekilde 
gerçekleştirileceği hususuna açıklık getirilmesi ve değerleme sonuçlarının Bakanlar Kurulunca onay
lanması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) 
bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, şans oyunlarına duyulan güvenin devamı, kamu yararı, 
iştirakçi hakları ile kamuya aktarılacak payın korunup güvence altına alınması, şans oyunlarında gü
venilirliğin ve sürekliliğin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık 
halinde lisans sahibine bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın % 5'ine kadar idari para ceza
sı uygulanması ve sözleşmenin feshedilmesi hususları ile lisans sahibi tarafından hasılatın veya di
ğer gelirlerin gizlendiğinin tespiti halinde uygulanacak yaptırımların yeniden düzenlenmesi amaç
lanmaktadır. 

16) Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı bu
lunduğu konfederasyonlar arasında 2008 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ya
pılacak artışlara yönelik olarak 15 Ağustos 2007 tarihinde başlayan toplu görüşmelerde çeşitli adlar 
altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan personele, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca 90 YTL olarak ödenmekte olan ek ödemenin ar
tırılması önerilmiş ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gösterge rakamında değişiklik ya
pılmak suretiyle bu ödemeden yararlanan personelin 90 YTL civarındaki ek ödemeleri, 2008 yılı 
Ocak ve Temmuz aylarında yaklaşık 20'şer YTL tutarında artırılmak suretiyle 111 YTL ve 134 YTL 
seviyesine çıkarılmış bulunmaktadır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü madde
sinde yapılması öngörülen değişiklikle, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yapılan de
ğişiklik sürekli hale getirilmektedir. 

17) Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu okul, eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin ya
pımında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının da görev almasına ve bu işlerin finansmanına dair dü
zenleme yapılmaktadır. 

18) Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescilli olan ve üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşın
mazlar ile Hazine adına kayıtlı taşınmazların trampa işlemlerinde rayiç bedelin tespit edilmesinin 
zorlukları sebebiyle trampa işleminin gecikmesini önlemek amaçlanmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınarak Hazine adına tescil edilecek taşınmazların, çarpık 
kentleşmenin önlenmesi ve bu şekildeki yapılaşmanın ıslahının sağlanması amacıyla ilgili beledi
yelere aynı usule göre belirlenecek bedel üzerinden devri amaçlanmaktadır. 

19) 22/9/1969 tarihli ve 6/12421 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Gemi Yapım Sanayi 
Bölgesi olarak tespit edilen İstanbul İli, Tuzla İlçesinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki ta
şınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde, tersane, çekek, yüzer ha
vuz, tekne imal, yan sanayi, fıktif saha ve benzeri tesisler kurmak amacıyla, adlarına kamu arazisi tah
sis edilen yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmiş ve kullanma izni verilmiştir. 

Yatırımcılar tarafından, mevcut tersane yatırımlarının geliştirilmesi ve modernizasyonu, yeni 
teknolojilerin getirilmesi, kredi imkanlarının artırılması ve artan gemi yapım talebinin karşılanabil
mesi için ileriye dönük planlama yapabilmeleri amaçlarıyla söz konusu yerde lehlerine tesis edilen 
irtifak hakkı ve kullanma izni sürelerinin, kırk dokuz yıla çıkarılması talep edilmektedir. 
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Denizcilik sektörünün ve yatırımlarının; ülkemiz ekonomisi açısından önemi, istihdam ve kat
ma değer yaratması, yan sanayii geliştirmesi, teknolojik gelişmeyi sürüklemesi, milli deniz ticaret fi
losunu desteklemesi, ülke savunmasına hizmet eden stratejik önemi haiz bulunması gibi hususlar 
göz önünde bulundurularak, anılan yerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve kul
lanma izni verilen yatırımcılar tarafından; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı 
ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ir
tifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış davalar var ise, bu 
davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel 
esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzen
lenmesi şartıyla, düzenlenecek sözleşme tarihinden başlamak üzere kırk dokuz yıl süreli irtifak hak
kı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi amaçlanmıştır. 

20) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150 nci maddesinde, alt sınırı beş yıldan fazla ha
pis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada şüpheli veya sanık mü
dafii görevlendirmesi yapılmaktadır. Oysa, aynı Kanunun 234 üncü maddesinde mağdur veya şika
yetçiye müdafi görevlendirilmesi için suçun alt sınırı bulunmamaktadır. Yapılması öngörülen dü
zenlemeyle, müdafi görevlendirilmesinde paralellik sağlanması amaçlanmaktadır. 

21) Ceza Muhakemesi Kanununun 150 nci maddesinde, alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezası
nı gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada, şüpheli veya sanık müdafii gö
revlendirmesi yapılmaktadır. Aynı Kanunun 239 uncu maddesinde davaya katılanlara müdafi gö
revlendirilmesi için suçun alt sınırı bulunmamaktadır. Yapılması öngörülen düzenlemeyle, müdafi gö
revlendirilmesinde paralellik sağlanması amaçlanmaktadır. 

22) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda yapılan değişiklikle; bakanlıklar ve diğer merkezi 
idare kuruluşları tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlar ile devlet ve il yollarının ya
pımı, iyileştirilmesi ve diğer işlerini, il genelinde mahalli katkılar da sağlanmak suretiyle il özel ida
releri eliyle de gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. 

23) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılan değişiklikle; bakanlıklar ve diğer 
merkezi idare kuruluşları ile il özel idarelerinin yapım, bakım ve onarım ve diğer işlerinin il gene
linde mahalli katkılar da sağlanmak suretiyle köye hizmet götürme birliklerince de gerçekleştiril
mesi ve sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. 

24) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde yenileme alanı içerisinde kalan Ha
zineye ait taşınmazların resen ilgili belediye ve il özel idareleri adına tescili öngörülmektedir. Tescil 
işlemlerinin Maliye Bakanlığı bilgisi dışında yapılması nedeniyle kamu hizmeti görülen alanlar ile 
daha önce Hazinece ön izin verilmiş veya irtifak hakkı tesis edilmiş ve hak lehdarınca kullanılmak
ta olan taşınmazlar da belediyeler veya il özel idareleri adına tescil edilmekte, bu da uygulamada bir
takım sorunlara neden olmaktadır. Öte yandan devredilen taşınmazların amaca uygun olarak kulla
nılmaması halinde yapılacak işlem konusunda mevcut Kanunda hüküm bulunmamaktadır. Yapılan 
düzenlemeyle, yenileme alanı olarak ilan edilen bölgelerdeki Hazine taşınmazlarının, devir usul ve 
esasları yeniden düzenlenmekte ve devredilen taşınmazların amacında kullanılmaması halinde yapı
lacak işlem konusuna açıklık getirilerek, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 
Öte yandan devredilen taşınmazların yapılacak uygulamalar sonucunda gelir getirici bir amaca tah
sis edilmesi halinde elde edilecek gelirin yüzde ellisinin genel bütçeye aktarılması öngörülmektedir. 
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25) 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun 6 nci maddesinin (a) bendinde yer alan; "Kurum, görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile 
ruhsat ve genel izin bedelinin % 2'sini, yetkilendirme tarihini takip eden ayın sonuna kadar Bakan
lığa bildirir. Bu meblağ aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarı
lır ve bütçeye 'Evrensel hizmet gelirleri' adı altında gelir kaydedilir." hükmünün uygulamada söz ko
nusu kesintilerin doğrudan Hazine hesabına yatırılıyor olması nedeniyle düzeltilmesi gereği ortaya 
çıktığından, söz konusu bedellerin Hazine tarafından Ulaştırma Bakanlığı bütçesine aktarılmasının 
sağlanmasını teminen gerekli düzenleme yapılmaktadır. 

26) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, be
lediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 
işlemlerin sadece İçişleri Bakanlığı tarafından izlenmeye devam olunması ve böylelikle işlemlerde 
idari prosedürün azaltılması amaçlanmaktadır. 

27) Konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödenecek tutar veya verilecek hisse senedi üzeri
ne haciz konulması ile bu alacakların devir, temlik ve rehine konu edilmesinin önlenmesi amaçlan
maktadır. 

Madde 13- Maddeyle, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki madde ve fıkraların yü
rürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. 

1) Uygulama alanı kalmadığından dolayı 3561 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. 

2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, yabancı dil 
seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı 
olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çar
pımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile be
lirlenecek miktarlarda yabancı dil tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu hüküm uyarınca alınan 
11/4/1997 tarihli Başbakan Onayı ile ödemeye esas olacak göstergeler yabancı dil bilgisinden ku
rumlarınca yararlanılma durumuna göre farklılaştırılarak belirlenmiştir. Buna göre, yabancı dil bil
gisinden kurumlarınca yararlanılan personele, bildiği her bir dil için ve yabancı dil seviye tespiti sı
navındaki başarı durumuna göre, "(A) düzeyi 96-100 puan" için 1200, "(A) düzeyi 90-95 puan" için 
900, "(B) düzeyi" için 600, "(C) düzeyi" için 300 olarak belirlenmiş olan göstergeler üzerinden ya
bancı dil tazminatı ödenmektedir. Söz konusu gösterge rakamlarının 2008 yılının birinci yarısı için 
uygulanmakta olan 0,049486 aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarlar sırasıyla 59,38 YTL, 
44,54 YTL, 29,69 YTL ve 14,85 YTL'ye karşılık gelmektedir. Maddenin üçüncü fıkrası ile seviye 
tespit sınavı sonucuna göre yabancı dil bilgileri (A), (B) ve (C) düzeyinde olan teknik personel için 
öngörülen sırasıyla 19, 11 ve 7 YTL tutarındaki yabancı dil tazminatı, birinci fıkra hükmünden ya
rarlanma imkanı da bulunan söz konusu teknik personel açısından anlamını yitirmiş ve uygulama 
alanı kalmamıştır. Bu nedenle, karışıklıklara ve tereddütlere neden olmaması bakımından, 375 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
amaçlanmaktadır. 

3) 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. Anılan 
maddede; tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde doğrudan bütçeden veya uluslararası kuru
luşlardan sağlanan kaynaklardan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak yapılacak her türlü ödemelere iliş
kin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Bilindiği üzere; 18/4/2006 
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tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile tarımsal desteklerin hangi esas ve usullerde yapılacağı ko
nusunda detaylı bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle de 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanu
nunda 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2008 yılında uygulanmayacağı yönünde hüküm bu
lunmaktadır. Yapılan düzenlemeyle, uygulama imkanı kalmayan ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Büt
çe Kanununda da yer alan hükmün sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

4) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak
kında Kanuna 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle geçici 10 uncu madde ola
rak, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ilgili yıllar yatırım 
programında yer alan ve Müsteşarlık tarafından dış finansman sağlanmasına izin verilmiş, ancak he
nüz finansman temin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan projeleri ile 2006 Yılı Yatırım Progra
mında yer alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cum
huriyetinin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan Genel Müdürlüğe bütçe gelir ve gider ka
lemleri ile ilişkilendirilmeksizin karşılıksız tahsis etmeye Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yet
kilidir. Bu maddeye istinaden sağlanacak krediler hakkında, 14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fık
ralarının 5018 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerine ilişkin hükümleri uy
gulanmaz." hükmü eklendiğinden 1/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine ihtiyaç kalmamıştır. 
Bu nedenle uygulamada sıkıntı yaşanmaması için 2007 ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka
nunlarının Kısmen veya Tamamen Uygulanmayacak Hükümler başlıklı maddelerine 5335 sayılı Ka
nunun geçici 2 nci maddesinin uygulanmayacağı hükmü konulmuştur. Yapılan düzenlemeyle, uygu
lama imkanı kalmayan ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda da yer alan hükmün sü
rekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 14- Yürürlük maddesidir. 

Madde 15- Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/589 10/7/2008 
Karar No.: 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 8.5.2008 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 22.3.2008 tarihinde tali komisyon olarak Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile 
Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/589 esas numaralı 
"Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 11.6.2008 tarihinde yapmış oldu
ğu 53 üncü birleşimde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ile Maliye Bakanlı
ğı, Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişle
ri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazi
ne Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, 
görüşülmeye başlanmıştır. Ancak, Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, verilen 
bir önerge doğrultusunda Tasarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt ko
misyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Tasarı ile; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun, 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun, 3797 sayı
lı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygu
lamaları Hakkında Kanun, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikle
ri Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2547 sayı
lı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 5271 sayılı Ceza Mu
hakemesi Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Ko
runması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5664 sayılı 
Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun, 4733 sayılı Tütün ve Al
kol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 320 sayılı Millî Piyan
go İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler öngörülmektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, Tasarı ile; 

- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda; Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşletmecilerinin gelir
lerinden Hazine payı alınmasına, 
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- 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda; kadro ihdası yapılmasına, 

- 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunda; Kanunun ama
cının yeniden düzenlenmesine, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması talebinde bulunanlara aylık 
bağlanabilmesi için talepte bulunanların durumlarının nasıl tespit edileceğine açıklık getirilmesine, 

- 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunda; amacın yeniden be
lirlenerek, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu yerin bilinememesi nedeniy
le malvarlıkları üzerinde Hazine yararının daha iyi korunmasını sağlamaya yönelik tedbirlerin alın
masına, kayyım atanmasında kolaylık sağlanmasına ve icra ve dava işlerinin takibi konusunda Ha
zine avukatlarına temsil yetkisi verilmesine, 

- 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda; uygulamada 
ortaya çıkan sorunların giderilmesine, eğitim, bakım ve tedavi hizmetlerinin birbirinden ayrılmasına, zo
runlu öğrenim çağındaki özürlü bireylerin temel eğitimlerini alabilmelerinin teşvik edilmesine, 

- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait limanların özelleştirilmesinden elde edilen gelirlerin bir 
yandan bütçeye gelir kaydedilmesine, diğer yandan bu gelirler karşılığı ödenek kaydetmek suretiy
le münhasıran karayolları ve demiryollarının yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayo
lu ve demiryolu bakım ve onarımında kullanılmasına imkân sağlanmasına, 

- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz
lar veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek irtifak hakkı veya 
kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlardan elde edi
lecek tüm hasılatın yüzde biri oranında pay alınmasına; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, kullanımına bırakılan veya fiilen Genel Müdürlük tarafından kullanılan taşınmazla
rın; ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak şekilde değerlendirilebilmelerine ve Genel Müdürlüğün 
bu taşınmazlar üzerindeki tasarruf hakkına hukuki açıdan açıklık getirilmesine, 

- Kıyılarda tesisi bulunan yatırımcılardan lehlerine üst hakkı tesis edilen veya kendilerine kul
lanma izni verilenlerden üçüncü kişilere hizmet sunanlardan, bu hizmetler karşılığı elde ettikleri hâ
sılat üzerinden alınan payın yeniden belirlenmesine; denizciliğin geliştirilmesi amacıyla Hazinenin 
özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile kıyıda bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ve de
niz, göl ve akarsularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde tersane, yat limanı 
vb. kıyı yapılan yapılmak amacıyla lehlerine kırk dokuz yıldan az süreli olarak irtifak hakkı tesis edi
len veya kullanma izni verilen yatırımcıların, bu haklarının, açılmış olan davalardan vazgeçmek vb. 
şartlar altında kırk dokuz yıl olarak değiştirilmesine; Hazineye ait taşınmazlardan Karayolları ve Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüklerine tahsisli veya kullanımında olanların satışından elde edilecek gelir
lerin, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan da bu Genel Müdürlüklerin 
yürüttüğü yatınmlarda kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçelerine ödenek kaydedilmesine, 

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda; kamu idarelerinin performans prog
ramları, gelecek yıla geçen yüklenmeler, taşınırların kaydı, kamu idarelerinin mali tablolarının mu
hasebe ve raporlama standartlarına uygunluk açısından denetlenmesi, mahsup süresi, kamu idarele
rinin mali verilerini alma, mali istatistiklere esas verilerin gönderilmesini güvenceye alma, muhase
be yetkilisi yardımcısı eşiti görevleri belirleme, muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, mu
hasebe hizmetlerini yapmak üzere geçici olarak personel görevlendirme ve döner sermayelerin ye
niden yapılandırılması gibi hususlarda düzenlemeler yapılmasına, 
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- 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nunda; Kanunun 32 nci maddesi ile ilgili olarak çıkartılan Yönetmeliğin iptali için açılan davada, Da
nıştay 13. Dairesinin 7/2/2007 tarihli ve 2007/5183 sayılı Kararıyla; 5335 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasıyla, satış ve devir işlemlerinin temel ilke ve esasları konulup, çerçevesi çi
zilmeden ve sınırları gösterilmeden satış ve devir konusunun, TCDD Yönetim Kuruluna bırakılma
sının, Anayasanın öngördüğü "esas ve usuller kanunla gösterilir" kuralına uygun olmadığı gerekçe
siyle, iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verildiği, 5335 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerle, Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu karardaki ge
rekçelere uygun olarak düzenleme yapılmasına, 

- 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda; Genel 
Müdürlüğünün bazı yeni görev ve yetkilerine açıklık getirilmesine, 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; üniversite hastanelerinde ödenen nöbet ücretinin dö
ner sermayeden ödenmesine ilişkin olarak bütçe kanunları ile her yıl yapılan düzenlemenin 657 sa
yılı Kanuna eklenmesi suretiyle, bu düzenlemenin sürekli hale getirilmesine, 

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda; rütbe terfilerine ilişkin yeni aylıkla
rın geçerlilik tarihinin tereddütlere yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmasına ve uygulama
da diğer personel kanunlarıyla paralellik sağlanmasına, 

- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda; Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu eğitim 
tesislerinin yapımında, şehir merkezinde kalmış, eğitim yeri olma özelliğini kaybetmiş, eğitim hiz
meti için ihtiyaç önceliği olmayan taşınmazların satılmasından elde edilecek gelirin özel idarelere ak
tarılarak özel idarelerin yapacağı eğitim tesisleri için finansman sağlanmasına, 

- 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak
kında Kanunda; 4857 sayılı İş Kanununa tabi işlerde geçen süreler ve sözleşmeli personel olarak ge
çen sürelerin emeklilik ikramiyesi hesabında kullanma şartlarına açıklık kazandırılmasına, 

- 2985 sayılı Kanunda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı hazırlama yetkisinin ge
nişletilmesine; Başkanlığın yaptığı satış işlemlerindeki formalitelerin azaltılmasına, 

- 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunda; vatani hizmet 
tertibinden aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir bağlanma
yanlar ve aynı zamanda zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren 
bir işte de çalışmadığını belgeleyenlerin aylıklarının yükseltilebilmesi ve bu durumun kalıcı olarak 
sürdürülebilmesi için aylıklarının otuz günlük net asgari ücret tutarına endekslenmesine, 

- 320 sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede; şans oyunları lisansına ilişkin değerleme işlemlerinin ne şekilde gerçekleştiri
leceği hususuna açıklık getirilmesine; ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden li
sans sahiplerine uygulanacak idari para cezasının tespitine ve sözleşmenin feshedilmesi hususları ile 
lisans sahibi tarafından hâsılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespiti halinde uygulanacak yap
tırımların yeniden düzenlenmesine, 

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda çe
şitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan personele yapılan ek ödemenin artırılma
sına yönelik olarak yer alan düzenlemenin sürekli hale getirilmesine, 
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- 3797 sayılı Kanunda; Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu okul, eğitim yerleşkesi gibi 
eğitim tesislerinin yapımında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının da görev alabilmesine ve bu işlerin 
finansman imkanlarının düzenlenmesine, 

- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda; 22/9/1969 tarihli ve 6/12421 sayılı Bakanlar Ku
rulu Karan uyannca, Gemi Yapım Sanayi Bölgesi olarak tespit edilen İstanbul İli, Tuzla İlçesinde bu
lunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer
ler üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen yatırımcılara, belli şartlar al
tında, bu haklarının kırk dokuz yıla çıkarılmasına, 

- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda; alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada mağdur veya şikâyetçiye müdafi görevlendi
rilmesine ve mağdur veya suçtan zarar görenin davaya katılması halinde suçun alt sınırının beş yıl 
olarak belirlenmesine, 

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda; bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafın
dan yürütülen görev ve hizmetlere ait yatınmlar, devlet ve il yollarının yapımı ile iyileştirilmesi iş
lerinin, il genelinde mahalli katkılar da sağlanarak il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilmesine, 

- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda; bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşla
rı ile il özel idarelerinin yapım, bakım ve onarım ve diğer işlerinin, il genelinde mahalli katkılar da 
sağlanmak suretiyle köye hizmet götürme birliklerince de gerçekleştirilmesine, 

- 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Ya
şatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda; yenileme alanı olarak ilan edilen bölgelerdeki Hazine ta
şınmazlarının ilgili idarelere devir usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesine, devredilen taşın
mazların amacına uygun kullanılmaması halinde yapılacak işlem konusuna açıklık getirilmesine, 
devredilen taşınmazlann yapılacak uygulamalar sonucunda gelir getirici bir amaca tahsis edilmesi ha
linde elde edilecek gelirin yüzde ellisinin genel bütçeye aktarılmasına, 

- 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanunda; evrensel hizmet gelirleri olarak adlandırılan ve Hazine hesabına yatırılan görev ve im
tiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izin yetkilendirme ücretlerinin Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesine aktarılmasının sağlanmasına, 

- 5393 sayılı Belediye Kanununda; belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birlikle
rinde, idari prosedürün azaltılmasına yönelik olarak sözleşmeli personel istihdamına ilişkin işlemle
rin sadece İçişleri Bakanlığı tarafından izlenmeye devam edilmesine, 

- 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda; 
hak sahiplerine ödenecek tutar veya verilecek hisse senedi üzerine haciz konulması ile bu alacakla
rın devir, temlik ve rehine konu edilmesinin önlenmesine, 

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasın
da yabancı dil tazminatı ödenmesine ve miktarının ne şekilde hesaplanacağına ilişkin düzenlemeler 
bulunduğu, üçüncü fıkra da ise teknik hizmetler sınıfında bulunan personel için yabancı dil düzeyi
ne göre 19, 11 ve 7 YTL ödeme öngörülmüş olduğu, ancak teknik hizmetler sınıfında bulunan per
sonelin, daha yüksek miktarda ödeme öngören birinci fıkra kapsamında yabancı dil tazminatı ala
bildiği, dolayısıyla uygulama kabiliyeti kalmayan üçüncü fıkranın yürürlükten kaldırılmasına, 
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- 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile tarımsal desteklerin hangi esas ve usuller 
çerçevesinde yapılacağı konusunda düzenleme yapıldığından, tarımsal destekleme konusunda Ba
kanlar Kuruluna verilmiş olan usul ve esasları belirleme yetkisinin uygulama kabiliyeti kalmadığın
dan buna ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına, 

- 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nunda; 4749 sayılı Kanunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün yatırımlarının finansmanı için yurt dışından sağlanan kredilerin kullanımına ilişkin yeni bir dü
zenleme yapıldığından, buna ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına, 

yönelik değişiklikler yapılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Alt Komisyon, 17.6.2008, 18.6.2008 ve 19.6.2008 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşla
rının temsilcilerinin katılımlarıyla yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hazırlamış olduğu rapor ve 
metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Alt Komisyonda Tasarının; 

- Çerçeve 1 inci maddesi; madde çerçevesinin kanunların hazırlanmasındaki esas ve usullere 
uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; madde çerçevesinin kanunların hazırlanmasındaki esas ve usullere uy
gunluğun sağlanması amacıyla ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenmesi öngörülen ek mad
denin numarasının 13 olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle ve maddeye bağlı ekli (I) sayılı lis
te ise aynen, 

- Çerçeve 3 ve 4 üncü maddeleri; aynen, 

- Çerçeve 5 inci maddesi; 3561 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik öngören maddenin 
üçüncü fıkrasının sonuna, Hazine avukatları tarafından takip edilen kayyımlıkla ilgili dava ve icra ta
kipleri nedeniyle lehlerine hükmolunan ve tahsil edilen vekalet ücretlerinin, bu işleri yürüten avu
katlara 657 sayılı Kanunun 146 nci maddesinde belirlenen sınır dâhilinde ödenebilmesini teminen, 
bir hüküm eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 6 nci maddesi; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun ek 3 üncü maddesinde değişiklik öngören maddenin; uygulamada ortaya çıkabilecek te
reddütlerin giderilmesi, bilimsel olarak özürlü bireylerin durumlarının gerektirdiği toplam eğitim sü
releri ile sınırlı olmak üzere ödemenin yapılması ve bu sürenin üzerinde talep edilen eğitim giderle
rine ilişkin ödeme yapılmaması amacıyla birinci fıkrasının redaksiyona tabi tutulması ve ikinci fık
rasının ilk cümlesinin metinden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 7 nci maddesi; 4046 sayılı Kanuna ilave edilmesi öngörülen geçici maddenin numara
sının 24 olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle ve ayrıca TCDD'ye ait olup da özelleştirilmiş li
manlardan elde edilip Hazine hesaplarında yer alan tutarların, bütçe disiplinini bozucu etkisi olan 
özel gelir-özel ödenek şeklinde kaydedilmesi yerine, bütçe disiplinine uygun bir şekilde Maliye Ba
kanlığı yedek ödenek tertibine kaydedilip karayolu ile demiryollarının geliştirilmesinde kullanılma
sı amaçlarıyla ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlayacak şekilde üst komisyonda düzenleme yapıl
ması temennisiyle, 

- Çerçeve 8 inci maddesi; madde ile 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen: 
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• Ek madde 2; maddeye, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki yerler üzerinde sanayi ve tersane yatırımı yapılmak amacıyla tesis edilecek irtifak 
hakları ile kullanma izinlerinde Hazinece alınacak hasılat payı oranının binde bir olarak uygulan
masını; tarım ve hayvancılık yapılması, kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan 
vakıflarca münhasıran sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hak
ları ve verilecek kullanma izinleri ile vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ve 4046 sayılı Ka
nun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilecek irtifak hakları ve verilecek kullanma 
izinlerinden hasılat payının alınmamasını öngören bir düzenlemenin, ikinci fıkra olarak eklenmesi su
retiyle, 

• Ek madde 3; maddenin, geçici nitelikte bir düzenleme olması ve 4706 sayılı Kanuna ekle
necek geçici maddelerin bulunduğu çerçeve 9 uncu maddedeki Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Ge
nel Müdürlüğüne ilişkin geçici 9 uncu maddeyle birlikte düzenlemesinin, kanunların hazırlanmasın
daki usul ve esaslara uygunluk sağlanması açısından daha yerinde olacağı gerekçesiyle madde met
ninden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi; 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen: 

• Geçici madde 7; maddede yer alan "altı ay" ibaresinin "dört ay" olarak değiştirilmesi; çer
çeve 8 inci maddeyle 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek madde 2'ye ilave edilen ikinci fık
radaki düzenlemeye paralel olarak, mevcut sözleşmelerin de ilgililerin talebi ve fıkrada belirtilen ko
şulların yerine getirilmesi kaydıyla, bu hükme uyarlanmasını amaçlayan bir düzenlemenin madde 
metnine ikinci fıkra olarak ilave edilmesi suretiyle, 

• Geçici madde 8; uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla, maddede 
yer alan; "rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı ve kullanma izni bedeli üzerinden" 
ibaresinden sonra gelmek üzere, "yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla" ibaresinin eklenmesi sure
tiyle, 

• Geçici madde 9; çerçeve 8 inci maddede yer alan ek 3 üncü maddeyle birleştirilmesi öngö
rüldüğünden maddenin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Geçici madde 10; ikinci fıkrasında, baraj, sulama ve içme suyu tesislerinin yapım ve bakı
mının öneminin her geçen gün arttığı, sulama ve içme suyu tesislerinin bir an önce ekonomiye ka
zandırılması gerektiği, ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için kaynak ihtiyacı bulunduğu, kaynak ih
tiyacının daha çabuk karşılanabileceği ve işlemlerin daha hızlı yürütüleceği gerekçesiyle, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğin
ce Hazine adına tescil edilen veya edilmesi gereken taşınmazlar ile Hazine adına tescilli bulunan ve
ya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye elverişli olan taşınmazlardan bu 
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile 
tespit edilenlerin, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlık tarafından da satılabilmesini sağlama
ya yönelik bir değişiklik yapılması suretiyle, 

- Çerçeve 10 uncu maddesi; 

• (b) bendi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bakanların sorumluluğunu öngören dü
zenlemenin, bakanların hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı sorumluluğunu da öngören bir yaklaşım benimsediği, bu hususun Anayasa'ya uygunluk açı
sından üst komisyonda değerlendirilmesinin daha yerinde olacağı temennisiyle, 
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• Yayın hizmetleri alım sözleşmelerinin birden fazla yılı kapsayacak şekilde yapılması suretiyle 
yazılı ve elektronik kaynakların maliyetlerinin düşürülmesi ve yayın hizmetlerinin kesintisiz alın
ması amacıyla, 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "müşavirlik hiz
metleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz 
yayın alımları," ibaresinin eklenmesini öngören bir düzenlemenin metne (ç) bendi olarak ilave edil
mesi ve diğer bentlerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• (e) bendinin geçici nitelikte bir düzenleme olmasının daha uygun olacağı gerekçesiyle, ben
din madde metninden çıkarılarak diğer bentlerin teselsül ettirilmesi ve düzenlemenin geçici madde 
olarak 5018 sayılı Kanuna eklenmesini öngören bir düzenlemenin kanunların hazırlanmasındaki usul 
ve esaslara uygunluğun sağlanması hususu da gözetilerek metne yeni çerçeve 11 inci maddeye bağ
lı "geçici madde 18" olarak ilave edilmesi suretiyle, 

• (ğ) bendi; bent ile öngörülen para cezalarının kanun yapma tekniğine uygunluk sağlanması 
adına idari para cezası olduğunun belirtilmesi, idari para cezası uygulanmasının bilgi verme yü
kümlülüğünü ortadan kaldırmayacağına ilişkin bir hükmün metne ilave edilmesi, mali istatistiklere 
esas verileri süresinde göndermeyen mali hizmetler birim yöneticisi ile muhasebe yetkilisine uygu
lanması öngörülen iki kat para cezasının uygun olmadığı gerekçesiyle, "toplamının iki katı" ibaresi
nin "toplamı tutarında" şeklinde değiştirilmesi, ödeneklerin bloke edilmesini öngören hükümle yal
nızca idarelerin değil, hizmetlerden yararlananların da cezalandırılması sonucunun doğacağı, böyle 
bir yaptırımın ise yerinde olmayacağı gerekçesiyle bendin son cümlesinin metinden çıkarılması su
retiyle (g) bendi olarak; ayrıca düzenlemeyle öngörülen cezanın hukukiliği, kamu görevlilerinin ki
şisel sorumluluğu ve bu yönde bir düzenlemenin arzu edilen sonucu doğurup doğurmayacağı husu
sunun üst komisyonda değerlendirilmesi temennisiyle, 

• (j) bendi; yapılandırma sürecinde kamu idarelerinin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüt
melerinin sağlanması amacıyla döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması için öngörü
len sürenin uzatılmasını teminen bentte yer alan "31/12/2008" tarihinin "31/12/2010" şeklinde de
ğiştirilmesi; ayrıca 5018 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinde yer alan ve genel yönetim kap
samındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların bütçelerinin 
ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alacağını öngören birinci fıkra ile Kanun kapsamındaki kamu 
idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmelerinin yapılandırılmasına süre sınırı getiren ikinci fık
ranın metinden çıkarılması hususunun üst komisyonda değerlendirilmesinin temenni edilmesi sure
tiyle, 

- Çerçeve 10 uncu maddenin (e) bendinin, geçici 18 inci madde olarak; ormanlarda çıkan yan
gınlarla mücadele ve acil sağlık hizmetleri için helikopter ve uçak kiralanmasında karşılaşılan sı
kıntılar nedeniyle 5018 sayılı Kanunun gelecek yıllara yaygın yüklenmelere ilişkin düzenleme yapan 
28 inci maddesinde yer alan üç yıllık süre kısıtının, 2008-2015 yılları arasında yedi yıl olarak uygu
lanmasını öngören bir düzenlemenin geçici 19 uncu madde olarak, 5018 sayılı Kanuna geçici mad
de eklenmesini öngören yeni çerçeve 11 inci maddeye bağlı olarak Tasarı metnine eklenmesi ve di
ğer maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 11 inci maddesi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde deği
şiklik öngören düzenlemenin; birinci fıkrasında; satışı öngörülen taşınmazların tespitinde dikkate 
alınacak hususlara açıklık kazandırılması; imar planında TCDD hizmet alanı olarak belirlenen ta
şınmazların imar planı değişikliği yapılmak suretiyle satışına imkan sağlayan; işletmecilik fazlası 
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taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi olmaksızın satışına ve satış bede
linin dörtte birinin peşin, kalan bedelin kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki yılı geçmemek üzere tak-
sitlendirilmesine imkan tanıyan ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek konusunda TCDD 
Yönetim Kuruluna yetki veren ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan satışlarda mülkiyetin 
devrinin TCDD tarafından takyidat konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden 
sonra gerçekleştirileceğini öngören; imar planında TCDD tanımlı alanlarda imar planı değişikliği 
yapılabileceğini ve imar plan değişikliğinde yetkinin öncelikle ilgili belediyelere verilmesini öngö
ren; hükümlerin metne ilave edilmesi ve tüm metnin anlatıma açıklık kazandırmak amacıyla sade
leştirilerek yeniden düzenlenmesi suretiyle, çerçeve 12 nci madde olarak, 

- Çerçeve 12 nci maddesi; 

• Birinci fıkrası; başka bir kanun tasarısıyla düzenleme konusu yapılmış olduğundan madde 
metninden çıkarılması ve diğer fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• Dördüncü fıkrası; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğinin 
onanmasında ödenecek aylıkların hesabında yaşanan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak de
ğişiklik yapılmak suretiyle üçüncü fıkra olarak, 

• Uzman jandarmaların rütbe terfıinin onanmasında ödenecek aylıkların hesabında yaşanan te
reddütlerin giderilmesine yönelik, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 148 inci 
maddesinde yapılan değişiklikle paralel olarak, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesini öngören bir düzenlemenin maddeye dördüncü fıkra olarak ilave 
edilmesi suretiyle, 

• Beşinci fıkrası; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 51 inci maddesinde değişiklik ön
gören düzenlemenin, Anayasa Mahkemesinin 15/5/2008 tarihli ve E:2004/l, K:2008/106 sayılı Ka
rarı ile 1739 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "...ile Millî Eğitim Bakanlı
ğı kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlardan ge
rekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra; . . ." bölümünün iptal edilmesi ve 
söz konusu iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazetede yayımlanacağı güne ka
dar yürürlüğünün durdurulmasına istinaden maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğundan ip
tal kararı da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Altıncı fıkrası; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi için öngörülen deği
şikliğin, yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinin elde edildiği fakülte, enstitü, yük
sekokul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli sözleşmeli personelin de dö
ner sermaye katkı payından yararlandırılması, emsali bulunmayan pilot ve uçuş ekibi gibi sözleş
meli personelin döner sermayeden alacakları payın hesaplanmasına açıklık getirilmesi ve üniversi
telerde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personelin Sağlık Bakanlığında görev yapan emsali sağ
lık personeli ile eşit düzeyde döner sermaye ödemesinden yararlandırılması amacıyla yeniden dü
zenlenmesi suretiyle, 

• Özelleştirme programında bulunan kuruluşların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan ar
sa ve arazilere yönelik imar planlarının, bir takım istisnalar olmaksızın ve tek elden Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca yapılmasının, özelleştirmelerin hızla ve sorunsuz yapılabilmesi adına büyük 
önem arz ettiği, bu doğrultuda yetkili olan kurum veya kuruluşlardan da görüş almak ve çevre imar 
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla Özelleştirme İdaresinin imar planı yapma yetkisini genişleten, ay
rıca İdareye, özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uy-
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gulamasına ilişkin parselasyon planlan yapma yetkisi veren ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 ün
cü maddesinde değişiklik öngören bir düzenlemenin maddeye on üçüncü fıkra olarak ilave edilme
si ve diğer fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• On beşinci fıkrası; fıkra ile değiştirilmesi öngörülen 320 sayılı KHK'nın ek 2 nci maddesi
nin; 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Dü
zenlenmesi Hakkında Kanunla, yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sana
yii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulması yönündeki 
düzenlemeye aykırılık teşkil etmemek amacıyla brüt satış hasılatının en az yüzde 5'inin İdareye, yüz
de 10'unun Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödenmesine ilişkin hükmün Kanun metninden çı
karılarak lisans sözleşmesi süresince elde edilen aylık hasılatın yüzde 3'ünün bildirim verilmek su
retiyle İdareye ödeneceği yönünde yeniden düzenlenmesini; lisans sahibi tarafından hasılatın veya di
ğer gelirlerin gizlenmesi durumunda uygulanacak cezanın tatbiki ve tahsili hususuna açıklık kazan
dırılmasını; İdare paylarının süresinde bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumunda uygulana
cak ceza ve cezanın tahsili konusuna ilişkin düzenleme yapılmasını teminen, (f) bendi yanı sıra (e) 
ve (ı) bentlerinin de değiştirilmesinin öngörülerek, yeniden düzenlenmesi suretiyle on altıncı fıkra ola
rak, 

• Merkezi yönetim bütçesine gelir kaydedilecek özelleştirme gelirlerinden, Yüksek Planlama 
Kurulu kararı ile ulaştırma ve enerji yatırımlarında kullanılmak üzere ödenek kaydedilecek kısmın 
belirlenmesi hususuna açıklık getirilmesini amaçlayan ve 4046 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında değişiklik öngören bir düzenlemenin maddeye on dokuzuncu fıkra olarak eklen
mesi ve fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• On sekizinci fıkrası; düzenleme konusu olan yerlerde özel ağaçlandırma yapılmış alanlar bu
lunduğu, bu alanlardan belediyelere devredilmesi öngörülenlerin bu vasıflarını koruduklan sürece be
lediyelere devirleri yerine, muhafazalarının sağlanması ve bu doğrultuda düzenleme yapılması hu
susunun üst komisyonda değerlendirilmesi temennisiyle yirminci fıkra olarak, 

• On dokuzuncu fıkrası; düzenleme konusu alanlardaki iskelelerde üçüncü kişilere hizmet ve
rilmesi suretiyle elde edilen gelirlerden pay alınmasına yönelik bir düzenleme yapılması hususunun 
üst komisyonda değerlendirilmesi temennisiyle yirmi birinci fıkra olarak, 

• Yirmi ikinci fıkrası; bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının; yapım, bakım ve ona
rım gibi hizmetlerine ilişkin yatırımları ile düzenlemede öngörülmeyen ancak görev alanlarına giren 
diğer yatırımları da il özel idareleri aracılığıyla gerçekleştirebilmelerini sağlamaya yönelik değişik
lik yapılması, ayrıca il özel idarelerinin bu yatırımları il sınırları içinde kalmak kaydıyla, 5302 sayı
lı İl Özel İdaresi Kanununun 6 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen görev alanı sınırlaması 
olmaksızın yapabilmesine imkân tanıyan bir hükmün ilave edilmesi suretiyle yirmi dördüncü fıkra 
olarak, 

• Yirmi üçüncü fıkrası; yirmi ikinci fıkrada yapılan düzenlemelerle paralellik sağlanmasını te
minen değişiklik yapılmak suretiyle yirmi beşinci fıkra olarak, 

• Yirmi beşinci fıkrası; konunun başka bir kanun tasarısı ile düzenlenmiş olduğu gerekçesiyle 
madde metninden çıkarılması ve müteakip fıkra numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• Yirmi yedinci fıkrası; konunun başka bir kanun teklifi ile düzenlenmiş olduğu gerekçesiyle 
madde metninden çıkarılması suretiyle, 
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13 üncü madde olarak, 

- Çerçeve 13 üncü maddesi; geçmiş yıllarda belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarından olan 
kamu ve özel hukuka tabi alacakları ile bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları
nın takas ve mahsubuna ilişkin işlemler için çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarına dayanılarak ta
kas ve mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu, 5018 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerle 
mahalli idarelerin mali sistem içine alınmış olduğu, böylece Kanun kapsamında yer alan kamu ida
re ve kurumlarının bütçelerine konulan ödeneklerle her türlü borç ve alacaklarını karşılamalarının 
mümkün olduğu, aynca belediyelerin Borçlar Kanunu 118 inci maddesine göre her zaman takas mah
sup işlemi yapmalarının imkân dâhilinde bulunduğu, bu nedenlerle uygulanma kabiliyeti kalmayan 
5393 sayılı Belediye Kanununun 72 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören bir fıkranın 
madde metnine eklenmesi ve fıkra numaralarının Tasarı metninde yapılan değişikler doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi suretiyle 14 üncü madde olarak, 

- Dünya Bankası grubu ve Uluslararası Para Fonunun 2009 yılında İstanbul'da gerçekleştirece
ği toplantının öngörülen zamanda yapılabilmesini teminen ivedilikle ihale sürecine başlanılmasının 
sağlanması amacıyla, Hazine Müsteşarlığına organizasyon giderleri ile bu kapsamda yapılacak mal 
ve hizmet alımları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 
62 nci maddesinin (b) bendinin son cümlesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu
nunun 26 nci ve 27 nci maddesi hükümlerine tabi olmaksızın 2008 yılında ihaleye çıkılabilme ve ta
ahhüde girişilebilme imkânı veren bir düzenlemenin Tasarıya geçici 1 inci madde olarak ilave edil
mesi suretiyle, 

- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda DSİ'nin 
görevleri arasında, sulama tesislerini kurmak ve bataklıkları kurutmak görevlerinin sayıldığı, DSİ'nin 
sulama ve kurutma tesislerini kullanılabilir halde tutmak için işletme ve bakım giderleri yaptığı ve 
6200 sayılı Kanun gereğince bu giderleri o tesislerden faydalanan kişilere her yıl dönüm esasına gö
re "Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücretleri" adıyla tahakkuk ettirdiği, tahakkuk eden 
bu ücretlerin 2008 yılına kadar kurum saymanlıklan vasıtasıyla tahsil edildiği, ancak, 5018 sayılı Ka
mu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile DSİ Genel Müdürlüğünün, genel bütçe kapsamına alınarak 
Devlet tüzel kişiliğine dahil bir kamu idaresine dönüştürüldüğü, Devlet tüzel kişiliğinin kamu huku
kundan kaynaklı alacaklarının ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna gö
re vergi dairelerince takip edilmesi nedeniyle, 2008 yılından itibaren tahakkuk eden bu ücretlerin ta
kip ve tahsilinin vergi dairelerince yapılmaya başlandığı, DSİ'nin tahakkuk ettirdiği ve 2008 yılından 
önce ödenmesi gerektiği halde bu tesislerden yararlananların ödeme alışkanlıklan, ödeme güçlerinin 
yetersizliği ve takiple görevli saymanlıkların yeterli personel ve ekipmana sahip bulunmaması nede
niyle bu alacakların tahsilat oranlarının çok düşük seviyede kaldığı, geçmiş yıllardan kaynaklanan ve 
tutarları düşük olduğu halde dosya sayısı binlerce olan bu alacaklara ilişkin dosyaların vergi dairele
rine aktanlması halinde bu dairelerin iş yükünün ağırlaşacağı ve vergi dairelerinin asli görevlerinin 
olumsuz etkileneceği, ayrıca, son yıllarda ülkemizde yaşanan kuraklık ve diğer doğal afetler nede
niyle bu tesislerden yararlanan çiftçilerin ürünlerinin verimlerinin düşmüş olduğu, tarım kesiminde faa
liyette bulunan çiftçilerin bu borçlardan dolayı haciz takibine uğramamaları ve mevcut koşullara ila
ve olarak daha fazla sıkıntıyla karşılaşmamalan amacıyla, vadesi 1/1/2004 tarihinden önce olan sula
ma ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücretlerinin tahsilinden vazgeçilmesini öngören bir düzen
lemenin Tasarıya geçici 2 nci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 
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- Yürürlüğe ilişkin 14 üncü maddesi; ihtiyaç duyulan okul, eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesis
lerinin TOKİ ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak protokolle yapımına imkan veren düzen
lemenin, önceden başlanmış bazı projeler için de uygulanmasını teminen, düzenlemenin yürürlük 
tarihinin 1/1/2007 olmasını öngören bir hükmün maddeye bir bent olarak ilave edilmesi, ayrıca mad
denin Tasarı metni içinde yapılan değişikler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle 15 inci 
madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 15 inci maddesi ise 16 nci madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. Ayrıca, Tasarının başlığı Tasarının içeriğini daha iyi yansıtacak şekilde değiş
tirilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 26/6/2008 ve 3/7/2008 tarihlerinde sırasıyla yapmış olduğu 57 ve 
58 inci birleşimlerinde "Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" üzerine, Hükümeti temsilen 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ile Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlı
ğı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla görüşmelere devam edilmiştir. 

Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Tasan ile kamu mali yönetimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşılaşılan ihtiyaçların ve 
uygulama sorunlarının giderilmesinin amaçlandığı, 

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığına birçok konuda yeni imkânların sağlandığı, TOKİ'nin özel 
sektör aleyhine rekabet avantajı sağlanan bir konuma taşındığı, ayrıca TOKİ'nin imar planı yetkisi
nin genişletilmesinin yerel gelişme planlarının uygulanmasında sorunlara yol açabileceği, 

- Özellikle 1980'li yıllarda belli gelirlerin belli giderlere tahsis edilmesini temin eden fon uy
gulamalarının bütçe yönetiminin etkinliğini büyük ölçüde zayıflattığı, 5018 sayılı Kanunun temel 
amaçlarından birinin bütçenin birliği ilkesi olduğu, ancak Tasarı ile 5018 sayılı Kanunun temel il
kelerine istisnalar getirildiği, 

- Tasarıda yapılan düzenlemelerle Tuzla Tersane Bölgesindeki yatırımcılara yeni haklar tanın
dığı, bu alana ilişkin olarak önceden de bölgedeki yatırımcıları destekleyen önemli düzenlemelerin 
yapıldığı, Devletin yatırımcıları desteklemesinin olumlu olduğu ve desteklerin daha da artması ge
rektiği, ancak yapılan bu desteklerin karşılığında tersanecilerin de çalışanların güvenliğini sağlaya
cak adımlar atması gerektiği, Tersanecilerin işçi güvenliğini sağlayacak tedbirler almaması duru
mundan sağlanan desteğin geri çekilmesi ve tanınan hakların geri alınması şeklinde yaptırımlar ön
görülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı, 

- Özürlü yurttaşlarımızın, özel öğretim kurumlarında aldıkları eğitim giderlerinin, sosyal devlet 
ilkesi doğrultusunda Devlet tarafından karşılanmasına yönelik düzenlemenin 22. Yasama Dönemin
de gerçekleştirildiği, bu düzenlemenin sosyal politika alanında son derece önemli bir adım teşkil et
tiği, bununla birlikte Tasarı ile yapılan düzenlemenin Devlet desteğini azaltıp azaltmayacağının açık
lığa kavuşturulması gerektiği, 

- Kullanılmayan eğitim tesislerinin satılmak suretiyle millî eğitim hizmetleri için kaynak oluş
turulmasının önemli olduğu, 
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- Maliye Bakanlığı'nın kamu idarelerinde iç denetçilerin görev ve yetkileriyle ilgili konularda 
denetim yetkisine sahip olmasının, yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemine uygun olmayacağı, 

- Tıp fakültelerinde sözleşmeli personel olarak çalışanların döner sermayeden pay almalarına ola
nak tanıyan düzenlemenin olumlu karşılandığı, bu kapsama diş hekimliği fakülteleri uygulama ve 
araştırma merkezlerin de çalışan sözleşmeli personelin de dâhil edilmesi gerektiği, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 

- Tasarı ile mali sistemimizin temeli olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu
nunda ve çoğunluğu gider kanunlarıyla ilgili olan yirmi dört kanun ve iki kanun hükmünde kararna
mede değişiklik yapılmasının öngörüldüğü, 

- Tasarı ile öngörülen değişiklerin uygulamada karşılaşılan bazı sorunları çözüme kavuşturaca
ğı ve farklı alanlarda iyileştirme yapacağı, 

- Tasarı ile 5018 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle; 

• Performans esaslı bütçenin önemli bileşenlerinden biri olan performans programlarının içeri
ğinin açıklığa kavuşturulacağı, 

• Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının yürüttüğü hizmetlerin gereği olarak satın aldığı mal 
ve hizmetlerin niteliği göz önünde bulundurularak Müsteşarlığa ertesi yıla geçen yüklenme yetkisi 
verilmesinin öngörüldüğü, 

• Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğuna hizmet edecek, kamuoyu ve uluslararası ku
ruluşlarla paylaşılacak ve yeni mali sistemimizin de gereği olarak muhasebe kayıtlarından üretilecek 
mali verilerin güvenilirliğinin ve standardının sağlanması amacıyla genel yönetim kapsamındaki ka
mu idarelerinin mali tablolarının, muhasebe ve raporlama standartlarına uygunluğunun Maliye Ba
kanlığınca denetlenmesinin öngörüldüğü, 

- 4706 sayılı Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle; 

• Denizcilik sektörünün ve yatırımlarının ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşıdığı, 
bu nedenle bu sektördeki gelişmelere olan desteğin sürdürülmesi amacıyla hazinenin özel mülkiye
tindeki taşınmazları ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde kıyı yapıları kurulması ama
cıyla lehlerine 49 yıldan az irtifak hakkı ve kullanma izni verilen yatırımcılara sözleşmelerini, belli 
şartlar altında, 49 yıl olarak yenileme imkânının tanındığı, 

• Büyük bir hızla devam eden karayolu, baraj ve sulama yatırımlarına olan desteğin artarak de
vam ettiği, bu kapsamda Tasarıda, Hazineye ait taşınmazlardan Karayolları Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli veya kullanımında olanların satışından elde edilecek 
gelirlerin bu alanlarda kullanılmasının sağlanması için düzenleme öngörüldüğü, 

- 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunda yeni Türk Medeni Ka
nununa uyum sağlanması amacıyla değişiklikler öngörüldüğü, ayrıca, icra ve dava işlerinin takibi 
konusunda hazine avukatlarına temsil yetkisi verilmesinin, malların yönetiminden elde edilen gelir
lerden kesilecek belli bir tutarın ayrı bir hesapta toplanmasının ve bu hesaptan yapılacak ödemelere 
ilişkin düzenlemelerin öngörüldüğü, 

- 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle, Toplu Konut İdare
si Başkanlığının imar planı yapma yetkisinin genişletileceği, böylece Başkanlığın üstlenmiş olduğu 
hizmetleri daha etkin olarak yürüteceği, ayrıca Başkanlık tarafından yapılan satış işlemlerindeki for
malitelerin azaltılarak vatandaşların işlerinin çabuklaştınlacağı ve bazı mali külfetlerden kurtarılacağı, 
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- 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik 
yapmak suretiyle özürlü bireylerin eğitim giderlerinin karşılanması hususuna açıklık kazandırıldığı; 
eğitim tesisleri yapımının Toplu Konut İdaresi Başkanlığının uygulama alanı kapsamına alınarak bu 
alandaki çalışmaların hızlandırılmasının amaçlandığı, 

- Şehir merkezinde kalmış ve eğitim yeri olma özelliğini kaybetmiş okul binalarının satılması
nın öngörüldüğü, böylece Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu eğitim yerleşkeleri, okullar ve 
benzeri eğitim tesislerinin yapımı için kaynak sağlanacağı, 

- Sanal mobil şebeke hizmeti işletmecilerinin gelirlerinden Hazine payı alınacağı, 

- Ülke ekonomisinin gelişimi açısından ulaşım alt yapısının büyük önemi bulunduğu, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait limanların özelleştirilmesinden 
elde edilen gelirlerin karayolları ve demiryollarının yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, ka
rayolu ve demiryolu bakımı ve onarımında kullanılacağı, aynı amaçla Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki işletmecilik fazlası 
taşınmazların satışına yetki verilmek suretiyle, yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının ba
kımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temini için kaynak sağlanmış olacağı, 

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde verimlilik ve etkinlik sağlanabilmesi adına bakanlıklar ve di
ğer merkezi idare kuruluşları tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımların, il genelinde 
mahalli katkılar da sağlanması suretiyle il özel idareleri eliyle veya köylere hizmet götürme birlik
lerince yapılmasının amaçlandığı, 

- Şans oyunlarında güvenilirliğin ve sürekliliğin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat ve sözleş
me hükümlerine aykırı hareket eden lisans sahiplerine uygulanacak yaptırımların yeniden düzenlen
diği, 

İfade edilmiştir. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakiben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonu
muzca da benimsenerek alt komisyon tarafından hazırlanan metin esas alınmak suretiyle maddeleri
nin görüşülmesine geçilmiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 

- Çerçeve 1 inci maddesi; aynen, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; 11 inci madde olarak aynen ve bu maddeye bağlı ekli (1) sayılı liste 
kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun sağlanması amacıyla redaksi
yona tabi tutulmak suretiyle, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi; 16 nci madde olarak aynen, 

- Çerçeve 4 üncü maddesi; 3561 sayılı Kanunun değiştirilen 1 inci maddesinde yer alan "ve 
oturduğu" ibaresinin "veya oturduğu" şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle 21 inci madde ola
rak, 

- Çerçeve 5 inci maddesi; 3561 sayılı Kanunun değiştirilen 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "ve oturduğu" ibaresinin "veya oturduğu" şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle 22 
nci madde olarak, 

- Çerçeve 6 nci maddesi; 25 inci madde olarak aynen, 
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- Çerçeve 7 nci maddesi; maddeyle 4046 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 24 üncü 
maddenin birinci fıkrasının, TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin za
manında istenilen işlerin finansmanı için kullanılabilmesini teminen yeniden düzenlenmesi suretiy
le, 26 nci madde olarak, 

- Çerçeve 8 inci maddesi; 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci maddenin ikinci fık
rasının, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler 
üzerinde, tarım ve hayvancılık yapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanma 
izinlerinde de Hazinece alınacak hasılat payının binde bir olarak uygulanmasını teminen, yeniden 
düzenlenmesi suretiyle, 28 inci madde olarak, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi; madde ile 4706 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen: 

• Geçici madde 7; birinci fıkrasının, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde, liman kurulmak üzere tesis edilecek irtifak hakları ile ve
rilen kullanma izinlerinden alınan yüzde on beş oranındaki payın belirli şartların yerine getirilmesi 
kaydıyla yüzde bire indirilmesi ile dolgu, iskele, platform, boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj is
tasyonu gibi tesisler yapılması amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen 
kişilerden; bu tesislerin üçüncü kişilere ait yüklerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında kullanılması 
karşılığında elde ettikleri hasılattan, Hazinece yüzde on beş oranında pay alınmasını, ayrıca madde
nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek konusunda Maliye Bakanlığının yetkili kılın
masını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

• Geçici madde 8; diğer maddelerde yer alan düzenlemelerle paralelliğin sağlanması amacıyla 
maddede yer alan "...altı ay" ibaresinin, "...dört ay" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

• Geçici madde 9; anlatıma açıklık kazandırmak ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların 
giderilmesi amacıyla, beşinci fıkrasına, "...tescil" ibaresinden önce gelmek üzere "...devrinden ön
ce" ibaresinin eklenerek fıkranın redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

• Geçici madde 10; maddenin uygulanması sırasında sorunla karşılaşılmaması amacıyla mad
denin teknik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

çerçeve 29 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 10 uncu maddesi; madde ile 5018 sayılı Kanunda değişiklik öngören; 

• (a), (b) ve (c) bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun 
sağlanması amacıyla 30, 31 ve 32 nci maddeler olarak aynen, 

• (ç), (d), (e) ve (f), bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunlu
ğun sağlanması amacıyla ibare değişikliklerinin yer aldığı yeni çerçeve 46 nci maddenin altıncı fık
rasının, (a), (b), (c) ve (ç), benleri olarak aynen, 

• (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uy
gunluğun sağlanması amacıyla 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddeler olarak aynen, 

- Çerçeve 11 inci maddesi; 39 uncu madde olarak aynen, 

- Çerçeve 12 inci maddesi; TCDD'ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim 
Kurulunca uygun görülenlerin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığınca da satışına imkan tanıyan bir düzenlemenin 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesine son 
fıkra olarak eklenmesi ve madde çerçevesinin bu doğrultuda değiştirilmesi suretiyle 43 üncü madde 
olarak, 
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- Çerçeve 13 üncü maddesi; 

• Birinci ve ikinci fıkraları; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunlu
ğun sağlanması amacıyla ibare değişikliklerinin yer aldığı yeni çerçeve 46 nci maddenin bir ve ikin
ci fıkraları olarak aynen, 

• Üçüncü fıkrası; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun sağlan
ması amacıyla 2 nci madde olarak aynen, 

• Dördüncü fıkrası; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun sağ
lanması amacıyla 20 nci madde olarak aynen, 

• Beşinci fıkrası; 1739 sayılı Kanunun değiştirilen 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının so
nuna, söz konusu taşınmazlardan Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülenlerin Özelleştirme İdare
si Başkanlığınca özelleştirilmesine imkân tanıyan bir hükmün ilave edilmesi; aynı maddenin değiş
tirilen beşinci fıkrasının başına özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin Hazineye aktarılmasını ön
gören bir hükmün ilave edilmesi suretiyle ve kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esasla
ra uygunluğun sağlanması amacıyla 3 üncü madde olarak, 

• Altıncı fıkrası; üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin uygulama ve araştırma mer
kezlerinde ve üniversite hastanelerinde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personelin Sağlık Ba
kanlığında görev yapan emsali sağlık personeli ile eşit düzeyde döner sermayeden pay alabilmesi 
amacıyla ".. .fakültelerine bağlı uygulama ve araştırma hastanelerinde" ibaresinin ". . .ve diş hekim
liği fakülteleri uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil)" şeklinde değiştirilmesi su
retiyle ve kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun sağlanması amacıyla 
4 üncü madde olarak, 

• Yedinci fıkrası; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun sağlan
ması amacıyla 5 inci madde olarak aynen, 

• Sekizinci fıkrası; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun sağ
lanması amacıyla ibare değişikliklerinin yer aldığı çerçeve 46 nci maddenin üçüncü fıkrası olarak ay
nen, 

• Dokuzuncu fıkrası; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun sağ
lanması 6 nci madde olarak aynen, 

• Onuncu fıkrası; 2985 sayılı Kanunun değiştirilen 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının, 4 ün
cü maddeyle Başkanlığa verilmiş bulunan plan hazırlama ve yürürlüğe koyma yetkisinin kullanılması 
sürecinde askı, ilan itiraz ve benzeri hususlarda yapılacak işlemlere açıklık kazandırılması amacıyla 
yeniden düzenlemesi suretiyle ve kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunlu
ğun sağlanması amacıyla 7 nci madde olarak, 

• On bir ve on ikinci fıkraları; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygun
luğun sağlanması amacıyla 8 ve 9 uncu maddeler olarak aynen, 

• On üçüncü fıkrası; 3194 sayılı Kanunun değiştirilen ek 3 üncü maddesine, Özelleştirme İda
resi Başkanlığı tarafından imar plan değişikliği yapıldıktan sonra özelleştirilen bazı taşınmazlara iliş
kin olarak açılan iptal davaları sonucunda verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararları ne
deniyle, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı değişikliği konu
sunda, anılan taşınmazın özelleştirme işlemleri tamamlandığından bir yetki karmaşasının ortaya çık
tığı, bu yetki karmaşasının giderilmesi açısından, beş yıllık süre içerisinde böyle bir durumla karşı-
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laşılması halinde, imar planı değişikliğinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılacağına açıklık 
getiren bir hükmün dercedilmesi suretiyle ve kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esasla
ra uygunluğun sağlanması amacıyla 15 inci madde olarak, 

• On dört, on beş ve on altıncı fıkraları; 17, 18 ve 19 uncu maddeler olarak aynen, 

• On yedi ve on dokuzuncu fıkraları; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uy
gunluğun sağlanması amacıyla ibare değişikliklerinin yer aldığı yeni çerçeve 46 nci maddenin dört 
ve beşinci fıkraları olarak aynen, 

• On sekiz, yirminci fıkraları; 24 ve 27 nci maddeler olarak aynen, 

• Yirmi birinci fıkrası; Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
taşınmazlar üzerinde tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanma izinleri konusun da uygulama da 
birliğin sağlanması amacıyla verilen bir önerge doğrultusunda metinden çıkarılmak suretiyle, 

• Yirmi iki ve yirmi üçüncü fıkraları; 40 ve 41 inci maddeler olarak aynen, 

• Yirmi dördüncü fıkrası; 42 nci madde olarak aynen, 

• Yirmi beş ve yirmi altıncı fıkraları; 44 ve 45 inci maddeler olarak aynen, 

• Yirmi yedinci fıkrası; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslara uygunluğun 
sağlanması amacıyla ibare değişikliklerinin yer aldığı yeni çerçeve 46 nci maddenin yedinci fıkrası 
olarak aynen, 

- 14 üncü maddesi; 47 nci madde olarak aynen, 

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri arasında bulunan depreme karşı önlem niteliğin
deki faaliyetlere ağırlık verilmesinin amaçlandığı, bu çerçevede, özellikle depremden birinci derecede 
zarar gören ve olası depremden zarar görecek olan bölgelerdeki konutlarda yaşayan vatandaşların, bu 
konutlarından tahliye edilerek daha güvenli bölgelerdeki dayanıklı konutlara yerleştirilmesinin, can 
ve mal güvenliği bakımından büyük önem arzettiği, bu doğrultuda Başkanlığın gecekondu dönüşüm 
projelerinde kullandığı yetki, usul ve esasların kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle depremle ilgili dö
nüşüm projeleri gerçekleştirmesine yönelik yasal dayanağın sağlanmasını amaçlayan bir düzenle
menin, 2985 sayılı Kanununa ek madde 7 olarak ilave edilmesini öngören bir maddenin metne çer
çeve 10 uncu madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının genel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerinden 
15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Ya
pılacak Yardımlara Dair Kanun, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 29/5/2003 tarih
li ve 4864 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sa
yılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30/3/2005 
tarihli ve 5327 sayılı Denizli-Buldan ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova ve Çevresi ile Erzu-
rum-Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun kapsamında afetzedelere konut üretilmesi suretiyle oluşan alacakları ile 31/7/2003 tarihli ve 4969 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında Hazineye ait taşınmazların devri nedeniyle oluşan 
borçlarının, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve giderleriyle ilişkilendirilmeksizin mahsup edilmesini, 
mahsup işlemleri sonucunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine fark oluşması halinde ise bu farkın, 
Hazineye ait taşınmazların 4706 sayılı Kanun hükümlerine göre anılan İdareye devredilmesi suretiyle 
kapatılmasını amaçlayan bir düzenlemenin, 2985 sayılı Kanuna geçici madde 8 olarak ilave edilmesi
ni öngören bir maddenin metne çerçeve 12 nci madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 
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- Kapatılarak görev ve yetkileri TOKİ'ye devredilen Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne daha önce 
tanınmış olan arsa ve arazi teslimlerine ilişkin istisnanın, TOKİ'ye de tanınmasına imkan sağlanma
sı amacıyla 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) 
numaralı fıkrasının (p) bendinde değişiklik ve (r) bendinde ise Türk Medeni Kanununa uyum sağ
lanması amacıyla ibare değişikliği öngören bir düzenlemenin metne 13 üncü madde olarak ilave edil
mesi suretiyle, 

- Erozyonla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ağaçlandırılan, Hazinenin özel 
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların herhangi imar planı 
kararlarıyla veya herhangi bir şekilde Hazinenin mülkiyetinden çıkması durumunda başka amaçlara 
ve kullanımlara konu edilmesinin önlenmesini amaçlayan ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar 
Kanununun 11 inci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesini öngören bir düzenlemenin metne 14 
üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında kısa adları say2000i, e-bütçe, MEOP, HBS gibi büyük ölçek
li Türkiye düzeyinde işletilen bilgi işlem sistemlerinin mevcut olduğu, söz konusu bilgi işlem sis
temlerinin kurulum, yazılım ve yönetimlerinin ihale edilmeksizin kurum personeli tarafından ger
çekleştirildiği, halen yürütülen ve başlatılacak olan yeni projelerle uygulamaya konulacak işlemle
rin; sürekliliği olan, kritik seviyede bilgi işlem uygulamaları gerektiren, her an canlı tutulması zorunlu 
olan bilgi işlem sistemi gerektirdiği, bu projelerin yürütülmesinde kritik öneme sahip olan sözleşmeli 
eleman temininde ve alınan elemanların istikrarlı bir şekilde istihdamında sorunlar yaşandığı, bu 
doğrultuda yine sözleşmeli olmak ve mevcut sözleşme ücretleri baz alınarak katlı ücretlendirme ya
pılmak suretiyle büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde eleman temini, bu elemanların niteliklerini ve 
yetişmiş elemanların görevde tutulmasını amaçlayan hükümleri içeren ve 375 sayılı KHK'ya ek mad
de 6 olarak ilave edilmesi öngörülen bir düzenlemenin metne 23 üncü madde olarak ilave edilmesi 
suretiyle, 

- Geçici 1 ve 2 nci maddeleri; aynen, 

- Sosyal yardım zammı borçlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının açığını finanse et
mek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekten mahsup edil
mesini amaçlayan bir düzenlemenin metne geçici 3 üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 15 inci maddesi; Tasarı metninde yapılan değişiklikler doğrultusunda re
daksiyona tabi tutulmak suretiyle 48 inci madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 16 nci madde ise 49 uncu madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Tasarının başlığı ile birlikte tamamı kanunların hazırlanmasındaki usul ve esaslara uy
gunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
SaitAçba 

Afyonkarahisar 

Başkanvekili 
M. A İtan Karapaşaoğlu 

Bursa 

Sözcü 
Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 
(Bu raporun sözcüsü) 
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Kâtip Üye Üye 
Süreyya Sadi Bilgiç Necdet Ünüvar Halil Aydoğan 

İsparta Adana Afyonkarahisar 
(Bu raporun sözcüsü) 

Üye Üye Üye 
Sadık Badak Mehmet Günal İsmail Özgün 

Antalya Antalya Balıkesir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Ali Osman Sali Cahit Bağcı Emin Haluk Ayhan 

Balıkesir Çorum Denizli 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye Üye Üye 
Mehmet Yüksel Necdet Budak Alaattin Büyükkaya 

Denizli Edirne İstanbul 
Üye Üye Üye 

Esfender Korkmaz Bülent Baratalı İbrahim Hasgür 
İstanbul İzmir İzmir 

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
Üye Üye Üye 

Harun Öztürk Tuğrul Yemişçi Mustafa Özbayrak 
İzmir İzmir Kırıkkale 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
Üye Üye Üye 

Muzaffer Baştopçu Mustafa Kabakçı Mustafa Kalaycı 
Kocaeli Konya Konya 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ömer Faruk Öz Erkan Akçay 
Malatya Malatya Manisa 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

Ali Er Münir Kutluata Kadir Tıngıroğlu 
Mersin Sakarya Sinop 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye Üye Üye 

M. Mustafa Açıkalın Hasip Kaplan Faik Öztrak 
Sivas Şırnak Tekirdağ 

(Bu raporun sözcüsü) (Muhalifim) (Ayrışık oy) 
Üye Üye Üye 

M. Akif Hamzaçebi Kerem Al tun Abdulkadir Akgül 
Trabzon Van Yozgat 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 
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AYRIŞIK OY 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı "Torba Yasa" olarak isimlendirebileceğimiz, birbir
leriyle ilgisi olmayan çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Bu açıdan Tasarının 
bir bütünlüğü yoktur. 

Tasarının katılmadığımız düzenlemeleri şunlardır: 

I. Tasarı Madde 3 - 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 51 

Tasarının 3 üncü maddesi ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 51 inci maddesinin 
dördüncü ve beşinci fıkraları, değiştirilip, bir kısım okul taşınmazlarının satışının önü açılmaktadır. 

Hedef şehir içinde arsası değerlenmiş okul arsalarının satılarak, Milli Eğitim Bakanlığına gelir sağ
lamaktır. Ancak bu uygulamanın toplumsal maliyeti getireceği kısa dönemli yararın çok üzerindedir: 

• Bu tür bir uygulama topluma sosyal maliyet getirmektedir. Zira okulun satılması nedeniyle, da
ha uzağa taşınacak okullara gitmek için öğrenciler daha çok zaman, daha çok yol maliyetine katla
nacaklardır. Bu bir sosyal maliyettir. 

• Şehir trafiği artacak ve bundan diğer insanlar da zarar görecektir. 

• Şehir merkezlerinde yapılaşmanın yoğunluğunun artmasına paralel olarak çevre ve trafik so
runu artacak, mevcut altyapı yetersiz kalacaktır. 

• Eğitim sistemi aksayacak ve özellikle geçiş dönemlerinde eğitimde etkinlik azalacaktır. 

• Ülkenin Eğitime verdiği değere ilişkin imaj zarar görecektir. 

• Ayrıca bu düzenlemede yer alan gelir ve ödenek kaydı uygulaması 5018 sayılı Kanunun ön
gördüğü bütçe ilkelerine de aykırıdır. Anılan Kanunun 46 ıncı maddesine de istisna getirilmek sure
tiyle Hazine taşınmazlarının satışına yönelik bütün sınırlamalar kaldırılmaktadır. 

II. Tasarı Madde 4 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 58 

Tasarının 4 üncü maddesi ile bir kısım üniversite personelinin özlük hakları iyileştirilirken rek
tör, rektör yardımcıları, dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarının dö
ner sermayeden sağladıkları bir kısım haklarda (katkıda bulunulmaması halinde) geriye gidiş söz ko
nusudur. Bunu doğru bulmuyoruz. 

III. Tasan Madde 7, 8, 9 - 2985 Sayılı Kanun Madde 4, 6 ve Ek Madde 1 (TOKİ ile ilgili dü
zenlemeler): 

Tasarının 7 nci maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fık
rası değiştirilerek TOKİ'nin imar planı yetkisinin kapsamı genişletilmektedir. TOKİ'nin toplu konut 
alanları ile gecekondu dönüşüm alanları dışında mülkiyeti TOKİ'ye ait taşınmazlarda da imar planı 
yetkisine sahip olması doğru değildir. 

Tasarının 8 inci maddesi ile de 2985 sayılı Kanunun 6 nci maddesine fıkra eklenerek, gayri
menkul satış sözleşmelerinde resmi şekil şartı kaldırılmaktadır. 

Ayrıca Tasarının 9 uncu maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 1 inci maddesine 
eklenen (m) fıkrası "Bakanlıklann talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu 
proje uygulamaları yapmak veya yaptırmak" şeklindedir. Bu görev TOKİ'yi ana görevinden uzak
laştırmaktadır. Bununla TOKİ bakanlıkların inşaat işlerini yapan bir birime dönüştürülmektedir. 
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Bu değişiklikler, TOKİ'yi devlet içinde ve piyasada daha da ayrıcalıklı bir kurum haline getir
mektedir. 

Oysaki 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 3 üncü maddesi, 

"Toplu Konut İdaresinin kaynakları aşağıdaki amaçlar için kullanılır: 

a) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanları
nın dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi 
verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması. 

b) Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi. 

c) Araştırma, turizm alt yapılan, konut alt yapılan, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor 
tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve iş
letme kredisi verilmesi. 

d) İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüsle
rinin kredi yoluyla desteklenmesi. 

e) Afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesi. 

İdare kaynaklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konula
cak yönetmelikle tespit edilir." 

şeklindedir. 

Buna göre TOKİ esas olarak toplu konut, afet konutları gibi sosyal yanı daha önde olan proje
lerle görevlidir. Esasen kurumun adında "Toplu Konut" kavramının yer alması bundan dolayıdır. Uy
gulamada ise TOKİ daha çok yaptığı lüks konutlar ile ön plana çıkmaktadır. 

TOKİ'nin kamu arsalarını kullanması, imar planı yapma yetkisinin olması, vergi ve harçtan mu
af olması, özel sektöre karşı tekelci bir yapı kazanmasına neden olmuş, bu durum inşaat sektöründe 
haksız rekabet ortamının oluşmasına yol açmıştır. Sosyal amaçlı projeleri nedeniyle TOKİ destek
lenmelidir. Ancak sosyal amaçlı olmayan projeler nedeniyle üstelik haksız rekabete yol açacak şe
kilde bir destek politikası doğru değildir. 

Tasarının yasalaşması ile kurumun kuruluş felsefesi dışında da görev ifa etmesi ve inşaat sek
töründe tekel durumuna gelmesi teşvik edilmiş olmaktadır. 

IV. Tasarının Madde 15-3194 sayılı İmar Kanunu Ek Madde 3 

Tasarının 15 inci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek 3 üncü Maddesi değiştirilmek
tedir. 

Bu değişiklikle, Özelleştirme İdaresinin imar planı yapma konusundaki yetkisinin sınırları ge
nişletilmektedir. 

Düzenleme ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 üncü madde
sinin bazı hükümleri uygulanmaz hale getirilmektedir. Bu yetki milli eğitime tahsisli taşınmazlar ile 
TCDD'nin taşınmazlarından Özelleştirme İdaresine devredilerek bu idarece satılacak olanların imar 
planlannın gerektiğinde Özelleştirme İdaresince yapılabileceği yönündeki düzenlemeler dikkate alın
dığında son derece sakıncalı olacaktır. 

Özelleştirme idaresine imar planı yapma yetkisi vermek, devlet içinde yetki ve sorumluluk anar
şisi ve yetki çatışması ortaya çıkaracaktır. 
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• İmar planlannın şehirleşme, halkın ihtiyaçları, çevre gibi sorunlar dikkate alınarak yapılması 
gerekir. Diğer imar planları ile koordineli olması gerekir. Her kurum kendi imar planını yaparsa, imar 
anarşisi olur. 

• Hükümet, bu gibi yasa tasarıları ile sürekli olarak Devleti zayıflatmaktadır. Önceliği Vergi al
maya ve kayıt dişiliği ortadan kaldırmaya değil kamu mallarını her ne pahasına olursa olsun satma
ya veriyor. 

• İmar planı yapılması sürecinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları'nı ve koruma 
amaçlı imar planlarını devre dışı bırakmak, ülkenin kültür varlıklarını ortadan kaldıracaktır. Bu du
rum gelecek nesillere karşı suç işlemek anlamına gelmektedir. 

V. Tasarı Madde 25 - 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Ek Madde 3 (Özürlülerin Eğitimi) 

Tasarının 25 inci maddesi ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun Ek 3 üncü maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir. 

MEB müfettişlerinin yapmış olduğu incelemeler sonucunda, özürlülere yönelik olarak özel eği
tim kurumlarına eğitim amacıyla aktarılan kaynağın önemli bir kısmının aileler ve özel eğitim ku
rumlan arasında yapılan anlaşmalar sonucunda ihlal edildiği ve hedeflenen eğitim hizmetinin kalite 
yanında erişim olarak da sunulmadığı tespit edilmiştir. Yine yapılan ödemelerde birçok usulsüzlük 
konusu da tespit edilmiştir. Aşağıda bu konuya ilişkin olarak çeşitli gazetelerde çıkan haber yer al
maktadır. 

"Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 81 ilde başlatılan "özel eğitim ve rehberlik merkezle-
ri"nin denetiminden vurgun çıktı. Türkiye genelinde 1677 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bu
lunuyor. Bu merkezlere giden kursiyer sayısı da 190 bine ulaştı. Bakanlık, bu merkezlere, kursiyer 
başına 12 ay üzerinden ayda 406 YTL olmak üzere yılda yaklaşık 70 milyon YTL ödüyor. 

Devletin, özürlü öğrenciler için verdiği yardımdan haksız şekilde yararlananlar bulunduğu ih
barları üzerine Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, tüm merkezlerin denetimden geçirilmesini iste
di. Müfettişler, birçok ilde Milli Eğitim Müdürlüğü mensuplarının eş ve çocukları adına rehabilitas
yon merkezi açtıklarını, sağlıklı öğrenciler hakkında "özürlü" olduğuna ilişkin rapor düzenlendiği
ni, kursiyerlerin birden çok merkezde kaydının bulunduğunu belirlediler. 

Haksız elde edilen kazancın bir bölümünün ailelere verildiği de tespit edildi. Ortaya çıkarılan 
usulsüzlük sonrasında sadece bir ildeki yıllık ödeme 4 milyon 200 YTL'den 3 milyon 100 bin YTL'ye 
indirildi. Yetkililer, ortaya çıkanlan usulsüzlüğün 30 milyon YTL'yi geçeceğini bildirdiler." 24.5.2008 
(Çeşitli Gazeteler) 

Tasarı ile yapılan düzenlemenin haksız kazanç sağlanmasına engel olma amacı ile yapıldığı ifa
de edilmiş olsa da düzenleme sadece cezayı artıncı bir nitelik taşıdığı için eksik kalmaktadır. Bu du
rum aslında adı geçen bakanlığın gözetim ve denetim yükümlülüğünü gerek merkez gerekse taşra bi
rimleriyle yeterince yerine getiremediğini göstermektedir. 

Yapılması gereken sadece bürokrasiyi artırarak veya özellikle korkutarak denetim sürecinde et
kinliğinin sağlanması değildir. Denetim açısından olması gereken mevcut idari süreçlerle kontrol ve 
denetim süreçlerinin fonksiyonel çalışmasını sağlamaktır. Bu da amaca uygun bir yapının kurulma
sı ile mümkündür. 
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Maddede yer alan "Toplam eğitim süreleriyle sınırlı" ibaresi, özürlü eğitimini süre açısından sı
nırlamak amacıyla tasarıya konulmuştur. Oysa özürlü bireylerle ilgili konu sadece eğitimle sınırlı 
değildir. Eğitimin bilimsel olarak ortaya konabilecek belirli süreleri olabilir. Dolayısıyla bu anlam
da eğitim süresine ilişkin olarak belirli sınırlar getirilmesi gerektiği düşünülebilir. Ancak özürlü bi
reylerin zamanlarını geçirecekleri bir sosyal ortama da ihtiyaçları vardır. Devlete düşen görev özür
lülere eğitim vermek yanında bu sosyal ortamı da sağlamaktır. Bu husus Devlete bir görev olarak ve
rilmelidir. Tasan eğitim sürelerini kısıtlarken özürlü vatandaşlarımızın bu ihtiyacını yok saymakta
dır. Madde bu açıdan son derece eksiktir. 

VI. Tasarı Madde 26, 29 ,43 - 4046 Sayılı Kanun Geçici Madde 24, 4706 Sayılı Kanun Geçici 
Madde 10, 5335 Sayılı Kanun Madde 32, (Bazı taşınmazların satış gelirlerinin bütçeye gelir ve öde
nek kaydına yönelik düzenlemeler) 

Tasarının 26 nci maddesi ile TCDD limanlarından elde edilen gelirler ile bundan sonra elde edi
lecek gelirlerin bütçenin B cetveline gelir kaydedilmesi ve yine bir kısmının gelir kaydedilmesi su
retiyle harcamaya dönüştürülmesi öngörülmektedir. 

Bu uygulamanın iki sonucu bulunmaktadır: 

a. Geçmişten farklı olarak özelleştirme niteliğinde olan bu gelirin harcamaya dönüşmesi Hazi-
ne'nin borçlanma dışı kaynağının azalması anlamına gelmektedir. Bu ise Hazine'nin borçlarını öde
mekte kullanacağı kaynağın azalması ve geçmişten daha fazla borçlanması dolayısıyla Borç Çevir
me Rasyosunun artması anlamına gelmektedir. 

b. İkinci nokta ise elde edilen gelirin yüzde 60'mın Karayolu Genel Müdürlüğü bünyesinde yü
rütülen yatınm işlerine, kalan yüzde 40'ının ise demiryolu işlerine aktarılmasıdır. Kaynağın önemli 
ölçüde karayolu ulaştırmasına kaydırılması yapılan politika tercihinin öncelikle ne tür bir ulaşım 
stratejisine veya plan program önceliğine dayandığını açıklanmasını gerektirmektedir. Burada öde
nemeyen karayolu müteahhitlerinin alacaklarının temizlenmesinin de amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının 29 uncu maddesi ile 4706 sayılı Kanuna Geçici Madde 10 eklenmektedir. Madde ile 
Karayollarının ve DSİ'nin taşınmazların satılması sağlanıyor ve satıştan elde edilen gelirler bu ku
rumlara tahsis ediliyor. 

Tasarının 43 üncü maddesi ile 5335 sayılı Yasanın 32 maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 
yapılarak, TCDD mülkiyetindeki taşınmazların satılarak, gelirinin aynı kurum tarafından kullanılması 
öngörülmektedir. 

Yukanda belirtilen 26, 29 ve 43 maddeler birlikte değerlendirilirse, 

• Bu tür bir yaklaşım bir nevi fon oluşturmaktır. Özel Fonlar mali disiplini bozmaktadır. Türki
ye bunu zar-zor tasfiye ettiği eski fon yaşamından bilmektedir. 

• Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi, kaynakların etkin kullanılmasını engelle
mektedir. Zira bu kaynaklar bütçe içinde daha etkin, sosyal faydası daha yüksek ve daha verimli 
alanlara tahsis edilebilir. Eğer TCDD yatırımları daha etkin yatırımlar ise, zaten bütçeden mevcut 
kaynakların bir kısmı bu alana ayrılacaktır. 

• Her kamu kurumu kendi malını satıp - kendi kullanırsa bu durum aynı zamanda merkezi dev
letin zayıflamasına yol açar. 

Düzenleme bu şekliyle 5018 sayılı Kanunun Bütçe İlkeleri'ni düzenleyen 13 üncü maddesindeki 
"belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır" şeklindeki ilkeye aykındır. 
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VII. Tasarı Madde 29 - 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 9 (Hazine mülkiyetindeki taşınmaz
ların bedelsiz olarak DHMİ'ne devri) 

Buradaki temel eleştiri konusu Hazine mülkiyetindeki taşınmazların bedelsiz olarak DHMİ'ne 
devridir. DHMİ bir KİT'tir ve Hazine'yle çeşitli ekonomik ilişkileri bulunmaktadır. İktisadi alanda 
ticari esaslara göre faaliyet gösteren bir kuruluşa Hazine arazilerinin bedelsiz devri doğru değildir. 
Sonuçta DHMİ bu arazilerin üzerine kurulduğu havaalanlarının işletilmesinden ciddi düzeyde gelir 
elde etmektedir. DHMİ'nin hisselerinin Hazine'ye ait olması söz konusu taşınmazların bedelsiz dev
rini gerektirmez. 

VIII. Tasarı Madde 28 - 4706 Sayılı Kanun Ek Madde 2 (Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar) 

Madde ile 4706 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci Madde ile Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ta
rım ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatırımı yapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları nede
niyle hasılattan binde 1 oranında pay alınması yönünde yapılan düzenleme küresel rekabet ortamı ve 
tarım sektörünün yaşadığı sorunlar nedeniyle uygun olarak değerlendirilmemektedir. 

IX. Tasarı Madde 30, 31, 38 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Madde 9, 10, 
Geçici Madde 11 

Tasarının 30 uncu maddesiyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9 uncu 
maddesine bir fıkra eklenmektedir. 9 uncu maddeye performans programının eklenmesi oldukça geç 
kalmış doğru bir düzenlemedir. Burada önemli olan bundan sonrasıdır. 5018 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi açık bir şekilde kuruluşların bütçelerini Performans esasına göre hazırlayacakları hükmünü 
getirmektedir. Bu kapsamda DPT stratejik planla ilgili süreçleri çıkardığı yönetmelikle tanımlamış 
ve 2009 son yıl olmak üzere bir takvime bağlamıştır. Sorun bu konuya yönelik olarak özellikle son 
iki yıldır somut bir adım atılmamış olmasındadır. Kılavuz kitap da dahil olmak üzere yapılan çalış
malar somut metinlere ve adımlara dönüşmemiştir. Maliye Bakanlığının öncelikle 5018 sayılı Ka
nunun getirdiği performans esaslı bütçe uygulamasını (program bütçe ile performans bütçenin bir 
karışımı olarak görünen) içselleştirmesi gerekmektedir. Kurumların 2004 yılından beri hazırladığı 
bütçeler bir bütçe kod sistemi olan analitik bütçeye göre hazırlanarak parlamentoya sunulmaktadır. 
Halbuki bütçelerin esas olarak amaç, hedef, faaliyet ve projeleri gösteren ve bunların izlenmesine de
ğerlendirilmesine olanak tanıyan performans hedef ve göstergeleriyle sunulmaları gerekmekteydi. 

Tasarının 31 inci ile 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası "Bakanlar, kamu 
kaynaklarının kullanılmasında etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konular
da Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur" şeklinde değiştirilerek bakan
ların Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı olan sorumluluklarına mali ve hukuki ko
nular da dahil edilmiştir. 

Anayasanın 112. maddesinde, "Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi 
içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur" denilmiştir. 

Bu nedenle Bakanlar, genel hükümler gereğince şahsen Devlete karşı mali ve hukuki sorumlu
luğa tabi tutulurlar. 

"Hesap Verme Sorumluluğu" ile "mali ve hukuki sorumluluk" arasındaki sınırlar belirlenmeden 
böyle bir değişiklik yapılması halinde bakanların şahsen Devlete karşı olan mali ve hukuki sorum
luluklarında belirsizliğe yol açılabilecektir. 

Tasarının 38 inci maddesiyle de 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesinde değişiklik ön
görülmektedir. 
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5018 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği zaman 2 yıllık bir geçiş dönemi sonunda bu kurumların tas
fiye edileceği düzenlenmiş, daha sonra 5436 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 31.12.2007 tarihine 
kadar yeniden yapılandırılacağı hükmü getirilmiştir. Getirilen bu yeni düzenleme ile bu tarih 
31.12.2010 tarihine uzatılmıştır. Bunun son olması Yasada öngörülen tarihlerin gelecekte 31.12.2010 
tarihinden daha da ileriye gidecek şekilde uzatılmaması gerekir. 

X. Tasarı Madde 43 - 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Madde 32 

Tasarının 43 üncü maddesi 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde değişiklikler öngörmekte
dir. TCDD'nin taşınmazlarının imar planlarının yapılmasına ilişkin yetkiler 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 üncü maddesi hükmü karşısında Anayasa'ya aykırıdır. 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kararnamenin "Teşebbüsün Nitelikleri" başlıklı 
4 üncü maddesinde, "Teşebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar dışın
da özel hukuk hükümlerine tabidir," denilmektedir. Buna göre özel hukuk hükümlerine tabi bir ku
rumun taşınmazları için özel bir imar planı süreci getirilmektedir. Böyle bir süreç imar planlarının bü
tünlüğünü de bozacağı gibi yukarıda belirttiğimiz gibi Anayasa'ya da aykırıdır. 

M. Akif Hamzaçebi Faik Oztrak Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Trabzon Tekirdağ Malatya 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarıda kamu hayatının ihtiyaçlarından doğan düzenlemeler olduğu gibi, zorunlu olmayan ve 
izaha muhtaç hususlar da bulunmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesi ile 13 üncü maddesinin 10, 11 ve 12 nci fıkralarındaki düzenlemelerle 
2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa ek 13 üncü madde eklenerek top
lam 17 adet yeni kadro tahsis edilmektedir. TOKİ'nin koruma ve güvenlik hizmeti, hizmet satın alın
ması suretiyle özel güvenlik şirketlerince sağlandığından, mevcut koruma ve güvenlik kadrolarında 
çalışan 13 personelin yeni kadrolara atanması amaçlanmakta 4 adet kadro ayrıca ilave edilmektedir. 
Bu durum AKP'nin kadrolaşma gayretlerinin tipik bir örneğidir. Toplu Konut idaresinin şu anda top
lam 331 adet personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadronun 300'ü dolu 31'i boştur. Acil personel ih
tiyacı varsa öncelikle mevcut boş kadrolarla karşılanması gerekir. Bunları ifade ederken her kurum
da olduğu gibi TOKİ'de de mevcut personelin terfii için ihtiyaç duyulan bir kısım kadroların boş bı
rakılması gereğini göz ardı etmiyoruz. 

Tasarının 13 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası ile TOKİ Başkanlığına ve 13 üncü fıkrası ile de 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapma, yaptırma ve 
tadil etme yetkisi verilmekte ve daha önce verilen yetkiler daha da genişletilmektedir. Bu düzenle
melerle, Belediyelerde ve Bayındırlık Bakanlığında olan imar yetkisi aşırılmakta, imar planında bir 
karmaşa meydana getirilmektedir. 
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13 üncü fıkrada yer alan Ek Madde 3'e göre özelleştirme idaresince yapılan imar planlarının 
ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak yürürlüğe girecek olması da ayrı bir yanlış uygulama 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

13 üncü maddenin 11 inci fıkrasındaki düzenleme ile TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan ta
şınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi 
sözleşmelerinde "resmi şekil şartı"nın aranmayacağı öngörülmektedir, "resmi şekil şartı" ibaresi ka
nun metninde bir muğlaklık yaratmaktadır. Gerek kanunlarımızda gerekse hukuk literatürümüzde ta
nımlanmış bir "resmi şekil şartı" kavramı yoktur. Aranmayacak olan "resmi şekil şartlan" neler ise, 
kanun metninde belirtilmesi gerekmektedir. 

12 nci fıkranın "m" bendinde TOKİ Başkanlığına bakanlıkların talebi halinde proje ve uygula
ma yapmak ve yaptırmak yetkisi verilerek TOKİ'nin görev alanlan ve yetkisi alabildiğine genişle
tilmektedir. 

Tüm bu değişiklikler TOKİ'yi kamu kurumları arasında ve serbest piyasada imtiyazlı bir konu
ma getirmektedir. Kamu arsalarını kullanması, imar planları yapabilmesi, bazı vergi ve harçlardan 
muaf olması ve yapılan tüm bu düzenlemeler TOKİ'yi kuruluş gayesinden uzaklaştırmakta, TOKİ'yi 
serbest piyasa içinde haksız rekabet yapan ayrıcalıklı bir kurum haline getirmektedir. Halbuki 2985 
Sayılı Toplu Konut İdaresinin ana gayesi dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut inşa etmek, ge
cekonduyu önleme faaliyetleri yürütmek, toplu konut alanlanna arsa temin etmek, ferdi ve toplu ko
nut kredisi vermek, afet mahallerine konut yapımını organize etmek, iş ve istihdam yaratmak üzere 
esnaf ve sanatkarlara ait iş yerleri ve küçük sanayi teşebbüslerini desteklemektir. 

Tamamen sosyal amaçlara yönelmesi gereken TOKİ lüks konutlara da yönelerek inşaat sektö
ründe özel firmaları zor duruma düşürmüştür. 

Tasarının 3 üncü maddesi ve 12 nci maddesinin 14 üncü fıkrası ile 3292 Sayılı Vatani Hizmet 
Tertibi Aylıklannın Bağlanması Hakkında bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Buna göre herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmayan ve sosyal güvenlik kurumlanna tabi ol
mayı gerektiren bir işte de çalışmayan hak sahiplerinin aylıkları 16 yaşından büyük işçiler için uy
gulanan otuz günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak ödeneceği öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, çeşitli savaşlara katılarak zaferler kazanan, ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde 
temsil eden, Türk kahramanlığını dünyaya tanıtan gazilerimiz 1005 Sayılı yasa ile Şeref aylığı bağ
lanarak ödüllendirilmiştir. Ancak 5595 sayılı yasa ile gazilerimiz Şeref Aylığı açısından ikiye bö
lünmüş hiçbir sosyal güvencesi olmayan veya bir işte çalışmayan Gazilerin Şeref Aylıkları 16 ya
şından büyük işçiler için uygulanan asgari ücrete yükseltilmiş, diğerlerininki aynı kalmıştır. Bu du
rum bütün gazilerimizi üzmektedir. Şeref aylığında "şeref kavramının verdiği yüksek duygular ve 
iftihar dışında hiçbir mülahaza gözetilmemelidir. Şeref payesi ayrım gözetilmeyecek hassas ve man
evi motifi esas olan bir husustur. Bu yüzden tüm gazilerimizin şeref aylıklarının ayrım yapılmaksı
zın asgari ücrete yükseltilmesi gerekmektedir. 

Tasarının 6 nci maddesi ile 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun'un ek 3 üncü maddesi değiştirilmektedir. Maddede asgari yüzde 20 özürlü bireylerden 
5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumlan kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve reha
bilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülenlerin eğitim giderleri Ba
kanlık tarafından tespit edilen toplam eğitim süreleriyle sınırlanmakta ve buna ilişkin giderlerin her 
yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarının Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konula-
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cak ödenekten karşılanacağı öngörülmektedir. Yapılan bu düzenleme ile özürlülere verilen eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetlerine önemli sınırlama ve ödeneklerine kısıtlama getirilmektedir. Ülkemizde 
bulunan 1740 adet özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde toplam 190.000 öğrenci eğitim gör
mekte ve Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu özel kurumlara bütçeden her ay 65 milyon ytl öde
me yapılmaktadır. Bu düzenleme son birkaç yıl içerisinde sayılan artan özel eğitim kurumlarını çok 
zor durumda bıraktığı gibi özürlüleri ve ailelerini de mağdur edecektir. Özürlülerin toplam eğitim sü
releri, özür türlerine ve özür derecelerine göre yeni esaslara bağlanmalıdır. 

Tasarının 7 nci, 9 uncu ve 12 nci maddesinde getirilen düzenlemelerin birlikte mütalaa edilme
si gerekmektedir. 7 nci madde ile 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna eklenen 
geçici madde ile; daha önce özelleştirilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Li
manlarından Hazine hesaplannda bekletilen 293,8 milyon ytl'si bütçeye gelir kaydedilmektedir. Ge
lir kaydedilen bu tutarı karayolu yapımında kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe
sine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden 
elde edilecek gelirlerin tamamının bütçeye özel gelir kaydedileceği, gelir kaydedilen bu tutarların 
yüzde 60'ının karayolu yapımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, geriye kalan yüz
de 40'mın ise demiryolu yapımında kullanılmak amacıyla Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel öde
nek kaydedileceği öngörülmektedir. 

Tasannın 9 uncu maddesi ile 4706 Sayılı kanuna eklenen geçici 10 uncu maddede yapılan dü
zenleme ile hazineye ait olup karayolları ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüklerine tahsisli veya kul
lanımında olan taşınmazların satışından elde edilecek gelirlerin bir yandan genel bütçeye gelir, diğer 
yandan bu kurumların yapım ve bakımı hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumlann bütçelerine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Tasarının 12 nci maddesinde yapılan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazların satışına ilişkin esas ve usuller ile satışından el
de edilecek gelirlerin yine bu kurum tarafından demiryolu inşaatı, bakım ve onarım için kullanılma
sına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

7, 9 ve 12 nci maddelerdeki bu düzenlemeler mali disiplini daha da bozmaktadır. Belirli gelir
lerin belirli giderlere tahsis edilmesi yaygın ve mutad bir uygulama haline getirilmektedir. Kamu 
kaynaklan satılarak adeta kuruma özel fonlar oluşturulmaktadır. Kamu kaynaklarıyla kamu kurum
ları içinde oluşturulan özel fonların bütçe disiplinini nasıl bozduğu, kamu hizmetlerini merkezi hü
kümet tarafından planlanamaz ve yönlendirilemez hale getirdiğini ve bu fonların tasfiyesinde yaşa
nan güçlükleri çok yakın dönemden hatırlıyoruz. Bu uygulamalarla mali yapımız disiplinsiz ve sav
ruk bir karakter göstermektedir. 

Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsisi uygulaması, esasında istenen amacı gerçekleştirmekten 
uzak bir uygulamadır. Neticede o kuruma bütçeden verilmesi gereken ödenek, tahsis edilen gelir ka
dar azaltılarak verilecektir. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 5 inci maddesinde kamu maliyesinin 
temel ilkeleri sayılmıştır. Bu maddede kamu mali yönetiminin uyumlu bir bütün olarak oluşturulup 
yürütüleceği, Maliye Politikasının makro ekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluş
turulacağı, kamu mali yönetiminin mali disiplini sağlayacağı, kamu idarelerinin mal ve hizmet üre
timi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak ma-
liyet-fayda veya maliyet-etkinlilik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılacağı 
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belirtilmektedir. 6 nci maddede merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsi
lat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütüleceği hük
me bağlanmıştır. Bütçe ilkeleri başlıklı 13 üncü maddenin "g" fıkrasında belirli gelirlerin belirli gi
derlere tahsis edilmemesinin esas olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Bütün bu hükümlere rağmen 
AKP Hükümeti kamu mali yönetimine ilişkin bütün ilkeleri ve kanun hükümlerini hiçe saymaktadır. 

Gerek alt komisyonda gerekse sonraki Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında hükü
mete yönelttiğimiz şu sorulara cevap verilmemiştir: Karayolları yapımı nedeniyle tahakkuk ettiği 
halde ödenmeyen ne kadar hak ediş borcu bulunmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından dış kredi kaynaklarıyla yapılan ve halen yapımı devam eden karayolları pro
jeleri hangileridir, tutarları ne kadardır, bu krediler hangi kaynaklardan temin edilmiştir? Bu tasarı
nın kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden sonra AKP Hükümeti tarafından özelleştirilmesi düşünülen 
TCDD limanları hangileridir? Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsisi yöntemiyle hangi karayolu ve 
demiryolu projeleri gerçekleştirilecektir? 

Tasarının 9 uncu madde düzenlemesiyle geçici 9 uncu maddesindeki düzenlemeyle hazinenin 
özel mülkiyetinde bulunan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ) Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen veya kullanımına bırakılan taşınmazlar Maliye Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğüne 
bedelsiz devredilmektedir. Bu düzenlemenin DHMİ'yi özelleştirme faaliyetinin bir adımı olduğu en
dişesini taşımaktayız. 

Tasarının 9 uncu maddesi ile 4706 Sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanuna geçici 8 inci madde eklenmekte ve bu düzenleme ile hazinenin özel mülkiyetin
de bulunan taşınmazlar üzerinde lehlerine kırk dokuz yıldan az süreli olarak irtifak hakkı tesis edi
lenlerin irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süresi kırk dokuz yıla çıkarılmaktadır. Bu du
rum tek taraflı menfaat sağlamaktır. 

Tasarının 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 
51 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında değişiklikler yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı
na tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların satışına fırsat verilmektedir. Bu düzenleme her ko
nuya rant açısından bakan, rant ve ticari hesapları eğitimin önüne geçiren bir anlayışın tezahürüdür. 
Bu düzenleme ile hükümetin amacının bilhassa büyük kentlerimizdeki çok kıymetli yerlerde bulu
nan okulları ve arsasını satarak gelir temin ederek, bu gelirlerin okul yapımı ve bakımında kullanmayı 
amaçladığı anlaşılmaktadır. Konunun iyi etüt edilmediği, getireceği fayda ile mahzurların birlikte 
değerlendirilmediği görülmektedir. Konu sosyal fayda ve maliyet, şehirleşme, çevre ve trafik düze
ni ve alt yapı açısından yeniden değerlendirilmelidir. Burada da belirli gelirlerin belirli giderlere tah
sisi ile 5018 Sayılı yasanın bütçeleme ilkesi ihlal edilmektedir. 

Bağış ve yardımlarla vatandaşa okul yaptırtma politikasından sonra, şimdiki AKP Hükümeti 
bütün dikkatini ne var ne yok bütün kamu taşınmazlarını ve kaynaklarını satışına yöneltmiştir. Ya
pılması gereken, kayıtdışı ekonominin önlenmesine ve vergi gelirlerinin adil ve sağlıklı bir şekilde 
artırılmasına öncelik verilmelidir. 

13 üncü maddenin 6 nci fıkrasında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde 
değişiklik yapılarak üniversite döner sermaye hasılatlarının nasıl harcanacağına ve dağıtılacağına 
ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemede personel arasında hak ve nefasete önem veril
mediği, yönetim kademelerinin özelliğine ve fonksiyonlarına yeterince özen gösterilmediği anlaşıl
maktadır. Üniversite rektörlerine döner sermaye gelirlerine yaptığı katkı nispetinde pay verilecek ol-
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ması yanlış bir uygulamadır. Rektörün görevi üniversitelerin en üst yöneticisi olarak biraz daha faz
la kazanç elde etmek için döner sermaye gelirlerine bizzat çalışarak katkıda bulunmak değil, üniversi
telerin bütün yönleriyle temayüz edip gelişmesi, işlerinin yürütülmesi için yönetim görevi ifa etmektir. 

13 üncü maddenin 13 üncü fıkrası ile 3194 sayılı imar kanununun ek 3 üncü maddesi değişti
rilmektedir. Yapılan değişiklikle özelleştirme idaresine plan yapma yetkisi verilmektedir. Bu yetki 
imar planı yapma konusunda devlet kurumları içinde yetki ve sorumluluk kargaşası ile yetki çatış
ması meydana getirecektir. 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan Mustafa Kalaycı 

Sakarya Denizli Konya 

Mehmet Günal Erkan Akçay 

Antalya Manisa 

KARŞIOY YAZISI 

Görüşülmekte olan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı" çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını 
öngören torba bir tasarıdır. 

Tasarının "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kamu Mali Yönetimi ve Kont
rol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" şeklindeki adının, tasarıya adını vere
cek düzeyde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda önemli değişiklikler içermediği yolunda
ki eleştirimiz dikkate alınarak "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirilmesini, küçük ve şekli de olsa anlamlı bulduğumu ifa
de etmeliyim. Yine komisyona sunulan tasarıda madde saysısını azaltmak için ayn ayrı maddelerde 
düzenlenmesi gereken konuların tek bir çerçeve madde altında toplanmış olmasının, eleştirilerimiz 
doğrultusunda düzeltilmiş olması da kanun tekniği açısından uygun olmuştur. 

Tasarı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yapılan değişiklikler arası
na, anılan Kanunda Sayıştay tarafından düzenlenip TBMM'ne sunulması öngörülen, fakat düzenle
me konusundaki fiili imkansızlıklar bulunması nedeniyle bugüne kadar sunulamayan raporlar konu
sunda düzenleme yer almaması bir eksikliktir. 

Tasarının bütçeye getireceği tahmini yük ile Hazinenin ne kadar gelirden yoksun kalacağı ko
nusunda Komisyonun bilgilendirilmesi de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 
öngördüğü bir zorunluluğa uymamaktır. 

Hükümetin TBMM'nin gündemine getirdiği bu ve benzeri tasan ve tekliflerden sonra mali di
siplinden ve bütçe disiplininden söz etme imkanı kalmamıştır. 

Hükümet tasarısında, Tuzla'da yapılan irtifak hakkı tesisi ve kullanma izinlerinin süreleri, söz
leşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla ra
yiç bedel üzerinden 49 yıl süreli irtifak hakkına çevrilmesi önerilmekteydi. Bu girişim, işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan ve emeği ile ailelerini geçindirmek zorunda olan işçile
rin ölümlerine yol açan işverenlerin hukuka aykırı işlemlerinin affedilmesi, hukuk devleti anlayışı-
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nın yerleşmesini zorlaştırmak anlamına gelmekteydi. Komisyonda yapılan eleştiriler doğrultusunda 
söz konusu maddenin tasarı metninden çıkartılmış olması olumlu değerlendirilmekle birlikte, Genel 
Kurul'da iktidar tarafından önerge ile tekrar gündeme getirilmesi ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır. 

Tasarının maddeler itibariyle eleştiri konusu yaptığımız hususları aşağıda arzedilmiştir: 

1. Çerçeve 1 inci maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen Ek Madde 37'de, 
ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeci
lerin aylık brüt satışlarının yüzde 15'i tutarında, yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden 
telekomünikasyon hizmeti sunan diğer işletmecilerin de yine aylık brüt satışlarının yüzde 15'i tuta
rında Hazine payı ödemeleri öngörülmektedir. Bu uygulama yetkili işletmecilerin ve bunların yetki
lendirdikleri diğer işletmecilerin aynı tutar üzerinden iki kez % 15 oranında Hazine payı ödemeleri 
söz konusu olmaktadır. Örneğin birinciler 100 birimlik satış üzerinden 15 birimlik Hazine payı öde
miş olsunlar. Bunlardan hizmet alıp sunan diğer işletmeciler de 100 birimlik satış üzerine kendi gi
derlerini ve kâr payını ekleyerek 120 birime satmış olsunlar. Bu sonuncular da 120 birim üzerinden 
18 birimlik Hazine payı ödeyecektir. Bu durumda aynı 100 birim üzerinden iki kez % 15 Hazine pa
yı alınmış olmaktadır. Söz konusu mükerrerliğin önlenmesi için K D V deki mahsup sistemine ben
zer bir sistemin benimsenmesi hakkaniyete daha uygun olurdu. 

2. Çerçeve 5 inci madde ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 51 inci maddesi değiş
tirilerek, Hazine tarafından Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) milli eğitim amacıyla tahsisli yerlerin 
5018 sayılı Kanunun 46 nci maddesine tabi olmadan satışı ya da özelleştirme idaresi aracılığı ile sa
tışının yapılabileceği öngörülmektedir. Yani, taşınmaz satışı konusunda Maliye Bakanlığı yetkisi kal
dırılarak, satışın MEB tarafından doğrudan ya da özelleştirme idaresi aracılığı ile satılmasının yolu 
açılmaktadır. Hükümet demektedir ki tahsisli yerlerden dilediğimi MEB aracılığı ile dilediğimi de 
özelleştirme aracılığı ile satmak istiyorum. Söz konusu satışlardan tahsis amacı ortadan kalkan yer
lerin uzman idare olan özelleştirme idaresi tarafından; tek elden, saydamlık içinde ve Hazine yararı
na, denetime açık bir şekilde yapılması daha doğru olurdu. 

Aynca, düzenleme ile Hazineye ait söz konusu tahsisli taşınmazlann satışından elde edilen ka
mu kaynaklarının belli harcamalara tahsis edilmesi uygulaması da giderek yaygınlaştırılmaktadır. Bu 
durum ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ademi tahsis ilkesine aykındır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlarla ilgili olarak tahsis amacı ortadan kalk-
mışsa, uygulanması gereken normal usul, taşınmazın Hazineye geri dönmesi ve satılacaksa Hazine 
tarafından satılmasıdır. Hazine taşınmazları bütçeye gelir getirmek amacıyla satılmak isteniyorsa, 
satışı yine Maliye Bakanlığı yapar ve bütçeye gelir kaydeder. Daha sonra bütçe içinde yatırımlar için 
ayrılan büyüklük dikkate alınarak hangi kamu yatırımı için uygun görülürse o yatırım için ödenek 
kaydedilir. Hükümetin bu son uygulamaları, adı fon olmasa da fon yönetimine geri dönüş özelliği ta
şımaktadır. 

3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, tasannın çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilen 58 in
ci maddesinde, döner sermayeden yapılacak ödemelere yeni esas ve usuller getirilmektedir. Deği
şiklikle sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmiş olması, döner sermayeye farklı statüde katkı 
veren personel arasında eşitlik sağlanmış olması açısından uygun görülmektedir. Ancak, döner ser
mayeye katkıda bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın döner sermayeden pay verilen üzerlerin
de; rektör, rektör yardımcılığı, dekan, dekan yardımcılığı, başhekim ve başhekim yardımcılığı bulu
nanlara ödenmekte plan döner sermaye paylarında önemli düşüşler yapılmaktadır. Örneğin, bir rek-
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törün döner sermayeye katkıda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın halen ödenmekte olan 7.616 
YTL, tasarı ile 2.955 YTL'ye düşürülmektedir. Bu, miktar olarak 4.661 YTL'lik, oran olarak da 
% 6 l'lik bir düşüşü ifade etmektedir. Diğer yönetim görevi olanların döner sermayeden aldıkları pay
da da benzer düşüşler olmaktadır. Uzman kadroların söz konusu görevlere gelmek istemelerini olumsuz 
etkileyecek ve müktesep haklan ortadan kaldıracak bu düzenlemeye katılmak mümkün olmamıştır. 

4. Çerçeve 11 inci madde ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 6 nci maddesine eklenen 
"Başkanlık tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış sözleş
meleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmaz." şeklindeki fıkranın 
amacının anlaşılması mümkün değildir. 

5. Çerçeve 15 inci madde ile Toplu Konut İdaresinin afetzedelere yaptığı konutlar için Hazine
den alacağı ile 4969 sayılı Kanuna dayanılarak Hazineden devraldığı taşınmazlar karşılığındaki Ha
zineye olan borçları bütçe ile ilişkilendirilmeksizin mahsup işlemine tabi tutulmaktadır. İşlem özü iti
bariyle doğru olmakla birlikte, bütçe büyüklüklerinin gerçekte olduğundan düşük gösterilmesine yol 
açtığı için uygun görülmemektedir. 

6. Çerçeve 16 nci maddesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslim
leri KDV'den istisna edilmektedir. Bugüne kadar sadece Hazinece yapılan; gayrimenkul teslim ve ki
ralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri KDV'den istisna tutulu
yordu. Toplu Konut İdaresine bu konuda getirilen istisna inşaat piyasasında haksız rekabete yol aça
caktır. Ayrıca hükümetin bu düzenlemesi, savunduğu serbest piyasa mekanizması ile de bağdaşma
maktadır. 

7. Çerçeve 18 inci madde ile özelleştirme idaresinin imar planı yapma ve değiştirme yetkisinin 
genişletilmesi uygun görülmemektedir. 

8. Çerçeve 20 nci maddesi ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayret
le Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlanna maaş bağlanması sırasında, bu vatandaşlarımız
dan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık alanlarla almayanlar arasında farklı uy
gulama yapılmasına izin verilmesi, eşitlik ilkesine aykırı ve incitici olduğu kadar olayın mahiyetine 
ve hakkaniyete de uygun düşmemektedir. 

9. Çerçeve 26 nci maddede yer alan düzenleme, 2008 yılı Bütçe Kanununun 28 inci maddesi
nin üçüncü fıkrasında da aynen yer aldığından, bu madde ile ilgili yapılan değişikliğin yürürlüğe gir
diği tarih itibariyle bütçe kanunundaki söz konusu hükmün yürürlükten kaldınlması uygun olurdu. 
Tasannın yürürlükten kaldırılan hükümlere ilişkin maddesinde bu doğrultuda bir düzenleme yapıl
mamıştır. 

10. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye çerçeve 27 nci madde ile eklenen Ek Madde 6 da, 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsa
mına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimle
rinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 20 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya 
kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabileceği öngörül
mektedir. Anılan maddenin 2 nci fıkrasında da, kısmî zamanlı sözleşmeli bilişim personeli olarak 
çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmeyeceği ve işsizlik sigortası primi yatırılmayacağı, bun
lardan, yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olanlar için sos
yal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmayacağı hükme bağlanmaktadır. Kamuda mevzua
tın öngördüğü koşullarda iş sözleşmeleri sona erenlere istihdam şekillerine göre; memur iseler emek-
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li ikramiyesi ya da toptan ödeme, işçi iseler ihbar ve kıdem tazminatı, sözleşmeli personel iseler de 
iş sonu tazminatı adı altında ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle, söz konusu sözleşmeli personel de kıs
mi zamanlı çalıştığı işten ayrılması halinde, çalışma süresi ile orantılı iş sonu tazminatından yarar-
ianabilmelidir. Öte yandan, kısmi zamanlı sözleşmeli personelin, başka çalışması nedeniyle sosyal gü
venlik kuruluşu sigortalısı olması da, kısmi zamanlı sözleşme ücreti üzerinden de prim ödenmesine 
engel olmamalıdır. Zira, 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5754 sayılı Kanunda öngörülen pri
me esas kazanç tavanı içinde kalmak kaydıyla, söz konusu sözleşmeli personelin kısmi süreli ücre
tinin de prim kesintisine tabi tutulmasına bir engel olmamalıdır. Kişilere bağlanacak emekli aylığını 
da etkileyeceği için bu düzenlemenin değiştirilmesi uygun olur. 

11. Çerçeve 29 uncu madde ile değiştirilen 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinde; özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetki
li sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit 
edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları ya
pılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işit
me, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; Bakanlık tarafından ha
zırlanan eğitim programları kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tes
pit edilen toplam eğitim süreleriyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderlerinin, her yıl Maliye Ba
kanlığınca belirlenen miktarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşı
lanacağı öngörülerek, bütçe tasarrufu gerekçesi ile özürlülerin eğitim giderlerinin karşılanmasına sü
re kısıtlaması getirilmektedir. Bu düzenleme, topluma katılmaya başlayan özürlü vatandaşlarımıza 
"yeniden evinize dönün" demektir. Düzenleme, özürlü vatandaşlarımızın topluma kazandırılmaları 
ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıların paylaşılması açısından Türk Milletinin düşünce yapısı ve has
sasiyetleri ile bağdaşmamaktadır. 

12. Çerçeve 30 uncu madde ile 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa 15/5/2008 tarih ve 5763 sa
yılı Kanunun 28 inci maddesi ile eklenen geçici 23 üncü madde, henüz mürekkebi kurumadan de
ğiştirilmektedir. Bu değişiklik, AKP hükümetinin ekonomide ne yapacağına karar veremez hale gel
diğini ortaya koyması açısından önemlidir. Daha iki ay önceki düzenleme ile hükümet, 2008 yılın
da özelleştirme gelirlerinden oluşacak nakit fazlasının sadece bir milyar YTL' sini GAP'a aktarma
yı öngörmüşken, getirdiği değişiklikle, bir milyar YTL'nin üzerindeki nakit fazlasından Yüksek Plan
lama Kurulu tarafından belirlenen kısmının da ulaştırma ve enerji yatırımlarına aktarılmasını iste
mektedir. Bu demektir ki 2008 yılı tümüyle gözden çıkarılmıştır. Bir taraftan faiz dışı bütçe fazlası 
aşağıya çekilerek, diğer taraftan özelleştirme gelirleri tümüyle bazı yatırımlara yönlendirilerek, borç
ların finansmanında kullanılan bu öz kaynaklar borç ödemesinden çekilmiş olmaktadır. Bu da, borç
lanma faizlerinin arttığı dönemde çekilen tutarlar kadar Hazinenin piyasadan borç alarak borç öde
yeceği anlamına gelmektedir. 

13. Çerçeve 31 inci madde ile 4046 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 24'de, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) limanlarından bugüne kadar özel
leştirilen ve Hazinede bekleyen özelleştirme gelirleri ile tasarının yasalaşmasından sonra özelleşti
rilecek olanlardan elde edilecek gelirlerin ulaştırma yatırımlarında kullanılmak üzere bakanlık büt
çesine gelir ve ödenek kaydedilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme, 5018 sayılı Kamu Mali Yö
netimi ve Kontrol Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan "Belirli gelirlerin belirli 
giderlere tahsis edilmemesi esastır." hükmü ile tarif edilen, bütçelerin hazırlanması ve uygulanma
sında gözetilmesi gereken ademi tahsis prensibine uymamaktadır. 
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14. Çerçeve 32 nci madde ile Hazine taşınmazlarının belediyelere devrinde dikkate alınacak ra
yiç değer kavramı emlak vergisi değerinin % 20 fazlası olarak değiştirilerek, Hazineye ait taşın
mazların daha düşük değerlerden belediyelere devrinin yolu açılmaktadır. 

15. Çerçeve 33 üncü madde ile 4706 sayılı Kanuna eklenen ek madde 2, "Hazinenin özel mül
kiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni be
dellerine ilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilecek tüm hâsılatın yüzde 1 'i ora
nında Hazinece pay alınır." hükmünü getirmektedir. Söz konusu Hazine payının, ek maddenin yü
rürlüğünden önce tesis edilen irtifak hakları ile kullanma izinlerini de kapsayıp kapsamayacağı açık 
değildir. Eğer kapsaması öngörülüyorsa, bu durum, sözleşme serbestisi çerçevesinde belirlenen tu
tarlara tarafların rızası dışında yasa ile ek yükümlülük getirilmesi anlamına gelir ki bunun da kabu
lü mümkün değildir. 

16. Çerçeve 34 üncü madde ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 8'de, Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ve deniz, göl ve akarsularda doldurma veya kurutma yo
luyla elde edilen alanlar üzerinde, tersane, yat limanı, kurvaziyer limanı, dolfen, iskele, dolgu, rıh
tım, boru hattı, şamandıra, platform ve benzeri kıyı yapıları yapılmak amacıyla, özel düzenlemeler 
hariç olmak üzere lehlerine kırkdokuz yıldan az süreli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullan
ma izni verilen yatırımcıların izin sürelerinin, sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine ge
tirilmesi başta olmak üzere, maddede sayılan koşulların sağlanması halinde 49 yıla çıkarılması hak
lı bir nedene dayanmamaktadır. 

17. Geçici 9 uncu maddede, "Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Devlet Hava Meydanla
rı İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne tahsis edilen veya kullanımına bırakılan ya da bu Genel 
Müdürlük tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde 
hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kul
lanılmak üzere Maliye Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilir. 

Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak üzere; 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan meydan işletmeciliği için DHMİ Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hu
kuki ve fiili engel bulunmayanlar, bu Genel Müdürlüğün talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazi
ne adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanıl
mak üzere, bu Genel Müdürlüğe bedelsiz devredilir." 

denilmektedir. Maddede sayılan amaçlarla söz konusu taşınmazların DHMİ'ye tahsis edilerek 
kullandırılması mümkün iken, ısrarla mülkiyetinin bedelsiz devrinin amacı anlaşılamamaktadır. 

Aynca maddede yapılan düzenlemeden, Hazineye ait taşınmazlann DHMİ tarafından tahsis dı
şında izinsiz kullanıldığı da anlaşılmaktadır ki hem bu izinsiz kullanım hem de izinsiz kullanım süre
lerine ilişkin hesaplanan ecrimisil bedellerinin tasarı ile silinmekte olması dikkat çekici bulunmuştur. 

18. Geçici 10 uncu madde ile yapılan düzenleme de 5108 sayılı kanunda öngörülen ademi tah
sis ilkesine aykırıdır. 

19. Çerçeve 48 ve 50 nci maddeleri ile Merkezi yönetimin neredeyse iğneden ipliğe taşradaki 
bütün yatınmlarmın İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri aracılığı ile yaptırılması öngörül
mektedir. Merkezi yönetimin taşradaki yatırımlarının gerçekleştirilmesi için merkezi yönetim büt-
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çesindeki ödeneklerin İl Özel İdarelerine veya Köylere Hizmet Götürme Birliklerine; İl Özel İdare 
ödeneklerinin de Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmasına izin verilmektedir. Bu durum
da harcamalar, İl Özel İdareleri veya Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tabi oldukları esaslara 
göre yapılacaktır. Bu düzenleme, kıt kamu kaynaklarının saydamlıktan ve denetimden uzak bir şe
kilde verimsiz kullanılması sonucunu doğurabilecek niteliktedir. 

20. Çerçeve 49 uncu madde ile TCDD Genel Müdürlüğüne, mülkiyetindeki taşınmazlardan iş
letmecilik fazlası olanların satışı konusunda iki seçenekli yetki verilmektedir. 

TCDD, bu taşınmazları, dilediği takdirde 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun öngördüğü iha
le usullerini ve değer tespit yöntemlerini kullanarak kendi kuracağı ihale komisyonu aracılığıyla sa
tabileceği gibi doğrudan Özelleştirme İdaresine devrederek bu idare aracılığıyla da satabilecektir. 

Bu ikili seçeneğin, yani "dilediğimi ben satarım, istediğimi özelleştirme İdaresi Başkanlığına sat
tırırım" anlayışının kabulü mümkün değildir. Söz konusu satışların tek elden, bu konuda uzmanlaş
mış olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması şeffaflığa ve kamu yararına daha uy
gun düşmektedir. 

Ayrıca satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazların, her ölçekteki imar ve parselasyon 
planlarının, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasına veya yaptırılmasına izin verilmiş olması 
da imar ve parselasyon plancılığının tek elden yapılmasını ortadan kaldıracağı için uygun görülme
mektedir. 

21. Çerçeve 51 inci madde ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Ye
nilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi değiştirilerek, 
yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlardan; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin 
verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Gü
venlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania plân
ları kapsamında kalan yerler dışındakilerin, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz olarak devredileceği öngörülmektedir. Söz 
konusu yerlerin belediyelere bedelsiz devri uygun görülmemektedir. 

22. Çerçeve 53 üncü madde ile 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanununun tarımsal desteklemeye ilişkin 7 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına katılmamız mümkün değildir. 

Yukarıda sıralanan gerekçelerle komisyonun çoğunluk görüşüne iştirak etmek mümkün olma
mıştır. 

Saygıyla arzolunur. 

Harun Öztürk 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269) 



- 5 0 -

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

"EK MADDE 37- Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil 
telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere; 

a) Yetkilendirilen işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri 
gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla 
muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının % 15' ini, 

b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer 
işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile 
vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri 
tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, bu şebekeler üzerinden sundukları hizmetlerden elde ettikleri 
aylık brüt satışlarının % 15 'ini, 

Hazine payı olarak öderler. 

Aylık dönemler itibarıyla hesaplanan paylar, ilgili olduğu ayı izleyen ayın yirminci günü akşa
mına kadar Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen Hazine paylan, 
6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 
Süresinde ödenmeyen paylara, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır. 

Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler kar
şılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından "60. 
Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır. 

Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme ve her 
türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olduğu gibi, lisans ve kanundan doğan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi konularında istemde bulunabilir. Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeciler ile 
bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her türlü inceleme ve denetim 
yapmaya yetkilidir. 

Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon 
hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizme
ti sunan diğer işletmecilerin; Hazine payını, yetkilendirme tarihinden itibaren her bir yıllık süre için
de üç defa süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü ödemenin vadesinin bitimini müteakip 
Hazine Müsteşarlığının bildirimi üzerine, yetkilendirmesi bir ay içinde iptal edilir." 

MADDE 2- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 12- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Top
lu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir." 

MADDE 3- 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 1- Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün basan ve gay
retle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumları tara
fından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumlan tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna göre 
aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların ölümü halinde muhtaç duruma 
düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir." 

MADDE 4 - 18/5/1989 tarihli ve 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Da
ir Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu ye
rin bilinememesi nedeniyle malvarlıkları üzerinde Hazine menfaatinin korunmasını sağlamak üzere; 
mahallin en büyük mal memurunun kayyım olarak atanması, yetkileri, yetki devri, kayyımlık mal
larının yönetimi ve giderleri, kayyım ve görevli personele ödenecek ücretler ile diğer hususlara iliş
kin usul ve esasları düzenlemektir." 

MADDE 5- 3561 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 427 nci maddesine gö
re, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bu
lunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yöne
tilmesi amacıyla kayyım atanmasının gerektiği hallerde, vesayet makamı; bu kimselerin malları üze
rinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup bulunmadığını, mahallin en büyük mal memurluğundan 
araştırır. Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması halinde, mahallin en bü
yük mal memurunu yönetim kayyımı tayin eder. 

Mallar üzerindeki yönetim görevi sona erinceye kadar, yönetim kayyımı tayin edilen en büyük 
mal memuru yerine vekalet eden veya atanan kimse de bir karara gerek kalmadan o makama tayin 
edilmiş sayılır. Mal memuru kayyımlık yetki ve görevlerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı olarak 
açıkça belirlemek şartıyla, astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden kayyımın sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

Kayyım tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve icra işlerinde ve
receği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunur. 

Kayyımlıkla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi mali yükümlülüklerden 
müstesnadır. 

Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde otuz beşi; para, hisse senedi, tahvil 
ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde beşi oranında yönetim gideri kesilerek 
kayyım tarafından bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan paralar; kayyım ve yet
ki devrettiği görevliler, davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç halinde kurulacak kayyımlık 
bürosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret ödemeleri ve kayyımlık bürosu
nun diğer giderleri için kullanılır. 

Mal memurlarının kayyımlıkla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyımlık mallarının 
yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 6 - 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"EK MADDE 3- Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluş
larınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değer
lendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğ
retim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, 
zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim programla
rı kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tespit edilen eğitim sürele
riyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderlerinin, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarı, 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. 

Özürlü bireylerin eğitim giderlerinin karşılanabileceği eğitim sürelerinin toplamı, eğitim prog
ramları ile belirlenen süreleri geçemez. Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, ger
çek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, 
iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir." 

MADDE 7- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 23- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) limanlarından elde edilen 
gelirlerden Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarında tutulan tutarın 293.887.000 YTL'si 
bu birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, kalan kısmı ise özel gelir kaydedilir. 
Gelir kaydedilen tutarı karayolu yapımı ile ilgili işlerde kullanılmak üzere Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Özel gelir 
kaydedilen tutarların ise yüzde kırkbeşini karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, 
karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde ellibeşini ise 
demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu 
araçlarının alımı amacıyla TCDD'ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine 
Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden elde 
edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen onbeş gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
Ulaştırma Bakanlığı merkez ödemelerini yapan muhasebe birimi hesaplarına aktarılır. Aktarılan bu 
tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilir. Kaydedilen 
bu tutarların yüzde altmışını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakı
mı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde kırkını ise demiryolu yapı
mı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı 
amacıyla TCDD'ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine 
özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları ertesi yıl büt
çelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Sermaye ödenekleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir." 

MADDE 8- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilme
si ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 
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"EK MADDE 2- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irti
fak haklan ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma izin
lerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetler
den elde edilecek tüm hasılatın yüzde biri oranında pay alınır. 

EK MADDE 3- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğüne tahsis edilen veya kullanımına bırakılan ya da bu Genel Müdürlük ta
rafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve 
fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak 
üzere Maliye Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilir. 

Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak üzere; 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan meydan işletmeciliği için DHMİ Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hu
kuki ve fiili engel bulunmayanlar, bu Genel Müdürlüğün talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazi
ne adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanıl
mak üzere, bu Genel Müdürlüğe bedelsiz devredilir. 

Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak DHMİ Genel Mü
dürlüğünün Ana Statüsü gereğince yürütülen hizmetlerde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Ba
kanlığınca uygun görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kulla
nılmak üzere Maliye Bakanlığınca anılan Genel Müdürlüğe tahsis edilir. 

Bu taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri envan
terinde olup, DHMİ Genel Müdürlüğü ile ortak kullanılan taşınmazlar bu madde kapsamı dışındadır. 

Bu madde kapsamındaki taşınmazlarla ilgili tescil, parselasyon, ifraz, tevhit ve terkin işlemleri 
imar mevzuatı ile diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi değildir. 

Hazineye ait olup 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu
nu kapsamında kalan taşınmazların tescil işlemleri ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu 
kapsamında bulunan taşınmazların tescil ve tahsis işlemleri belirtilen Kanunlar ile bu madde hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu madde kapsamında yapılacak devir ve tescil işlemleri ile diğer işlemler vergi, resim ve harç
tan muaftır." 

MADDE 9- 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7- Üzerinde irtifak hakkı kurulmuş veya kullanma izni verilmiş alanlardan, 
üçüncü kişilere kullandırılması karşılığında hasılattan Hazineye nispi pay ödeneceğine dair hüküm 
bulunan sözleşmelerdeki nispi paylar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay 
içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irti
fak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar varsa, bu davalar
dan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alı
narak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi 
şartıyla 1/1/2008 tarihinden itibaren yüzde bir olarak uygulanır. 
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GEÇİCİ MADDE 8- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kıyı kenar çizgisinin 
deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ve deniz, göl ve 
akarsularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde, tersane, yat limanı, kurva-
ziyer limanı, dolfen, iskele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra, platform ve benzeri kıyı yapıları 
yapılmak amacıyla, özel düzenlemeler hariç olmak üzere lehlerine kırkdokuz yıldan az süreli olarak 
irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından; bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yü
kümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhi
ne açılmış davalar var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız fe
ragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli 
üzerinden, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süresi hakkın başlangıç tarihinden itibaren 
kırkdokuz yıl olarak değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 9- Bu Kanunun ek 3 üncü maddesi gereğince tapuda DHMİ Genel Müdürlü
ğü adına tescil ve tahsis edilecek taşınmazların bu güne kadar kullanımları nedeniyle, bu Genel Mü
dürlük adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar, hangi safhada 
olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez. 

Bu taşınmazlardan DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hak
kında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, kiracılar adına tahakkuk 
ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise, kira bedellerinin bu Genel Mü
dürlük tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edil
miş ecrimisil bedelleri iade edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 10- Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanu
nun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazine adına tescil edilen veya edilmesi gereken taşınmazlar ile 
Hazine adına tescilli bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye 
elverişli olan taşınmazlardan bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi, Maliye Bakanının 
teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlık tarafın
dan satılması veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları eliyle sattırılmasından elde edilecek gelirler, bir 
yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bölünmüş yol, Devlet veya il yolla
rının yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri, yılı yatırım progra
mıyla ilişkilendirilir. 

Hazineye ait taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne tahsisli veya kullanımında olanlardan, bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakanın tale
bi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışından elde edilecek ge
lirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir; diğer yandan baraj, sulama ve içme su
yu tesislerinin yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri, yılı ya
tırım programı ile ilişkilendirilir." 

MADDE 10- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun; 

a) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans 

hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." 
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b) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali ko
nularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar." 

c) 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"h) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, 
makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri." 

ç) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki "bütçelerine" ibaresi madde met
ninden çıkartılmıştır. 

d) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "savunma ve güvenlik amaçlı" ibaresi madde met
ninden çıkarılmıştır. 

e) 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları, muhasebe ve raporlama stan
dartları ile muhasebe tekniğine uygunluk açısından Maliye Bakanlığınca denetlenebilir." 

f) 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş" ibaresi "iki" olarak de
ğiştirilmiştir. 

g) 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; 
mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı ve 
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü 
adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir." 

ğ) 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas veri
lerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da veri
lerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yönetici
leri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve 
tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarında para cezası verilir. Para ce
zaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, söz konusu veriler gönde-
rilinceye kadar, genel bütçeden bu idarelere aktarılacak tutarların yüzde onuna kadarını bloke etmeye, 
bloke işlemi ve serbest bırakmaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. " 

h) 61 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki "birinci" ibaresi "ikinci" şeklinde, aynı fıkranın son 
cümlesi ise; "Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, muhase
be yetkililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmalarında muhasebe hizmetlerinin yürütül
mesine ilişkin düzenleme yapmaya ve sertifika sınavlarına girmeye hak kazanılması bakımından mu
hasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görevleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." şeklinde değiş
tirilmiştir. 

ı) 62 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Muhasebe yetkilisi sertifika programına başvuru şartları, adayların eğitimi, eğitim süresi, ser
tifika sınavı, sertifika verilmesi, bu işlemlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri itibarıy
la ayn ayrı veya birlikte yapılması ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir." 
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i) Geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere üçüncü fıkraya göre sertifika 
almış olanlar arasından muhasebe yetkilisi atanması esastır. Bu şekilde sertifika almış olanlardan 
atama yapılamaması halinde, Maliye Bakanlığınca sertifika almış muhasebe yetkilisi atama zorun
luluğu getirilinceye kadar, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre genel bütçe kapsa
mındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler tarafından be
lirlenen kişiler muhasebe hizmetlerini yapmak üzere görevlendirilir." 

j) Geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31.12.2007" tarihi "31/12/2008" olarak 
değiştirilmiş ve aym maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait döner sermaye işletmelerinde, muha
sebe yetkililiği görevi, saymanlık müdürü ve sayman kadrosu Maliye Bakanlığına ait olmayan dö
ner sermaye işletmelerinde özel mevzuatlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kurumla
rının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca atanan saymanlar tarafından yürütülür." 

MADDE 11-21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülkiye
tindeki işletmecilik fazlası taşınmazların satışına; satış bedellerinin yeni demiryolu inşaatı ve mev
cut demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılmak 
ve satış gelirleri TCDD Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere, TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İşletmecilik fazlası taşınmazların tespitinde imar durumu esas alınır. İmar planında TCDD ala
nı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar satışa konu olamazlar. İmar planı olmayan yer
lerde; kısa, orta ve uzun vadeli planlamada işletmecilik kapsamı dışında olması esas alınır. 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci mad
desinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendi uyarınca, satış yöntemi kullanılarak yapılacak 
özelleştirmeler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Taşınmazın satışına ilişkin ihalelerde, 
aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan ihale usullerinden kapalı tek
lif, pazarlık ve açık artırma usullerinden biri uygulanır. Bu ihalelerde hangi usulün uygulanacağına, 
taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak TCDD Yönetim Kurulunca karar veri
lir. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin alınmasından sonra değer tespit 
sonuçları ve alınan teklifler dikkate alınarak pazarlık veya açık artırma usulü ile ihaleye devam edil
mesine komisyonca karar verilebilir. TCDD Yönetim Kurulunca belirlenen ihale usulü, ihale ilanın
da belirtilir. Bu madde kapsamında yapılacak uygulamalarda, ihale işlemlerinin aleniyet içinde yü
rütülmesi ilkesi esas alınır. 

İhalelere esas değer tespiti için değer tespit komisyonu oluşturulur, değer tespit komisyonu; 
TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan bir genel müdür yardımcısı 
başkanlığında, taşınmazların idaresi, yol, mali işler ile yatırım ve planlamadan sorumlu daire baş
kanları olmak üzere beş kişiden oluşur. TCDD Genel Müdürünce, bunların yardımcılarından aynı 
sayıda yedek üye görevlendirilir. Komisyon, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkra
sının (B) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Komisyon, aynı maddenin 
birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen değer tespit yöntemlerinden en az birini uy
gulamak suretiyle değer tespiti yapar. 
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İhaleler, TCDD Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi olmayan bir genel müdür yardımcısı 
başkanlığında, taşınmazların idaresi, mali işler, ihale işleri ile trafikten sorumlu daire başkanı olmak 
üzere beş kişiden oluşan ihale komisyonu tarafından yapılır. TCDD Genel Müdürünce, bunların yar
dımcılarından aynı sayıda yedek üye görevlendirilir, ihale komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır, 
ihale komisyonu, belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir, ihale ko
misyonunca alman ihale kararı, TCDD Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen iha
le kararı kamuoyuna duyurulur." 

MADDE 12- 1) 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki (J) bendi eklenmiştir. 

"J) Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, otoyol, devlet ve il yollan ile bunların em
niyet sahası içinde kalan alanlarının kiraya verilmesi, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi 
işlemlerini yapmak." 

2) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesinin son fık
rasında yer alan "kurumlarında" ibaresi "kurumları ile üniversitelere bağlı yataklı tedavi kurumlarında 
ilgili" şeklinde değiştirilmiştir. 

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci ve 32 nci maddelerinde yer alan 
"6785 sayılı İmar Kanunu" ibareleri "3194 sayılı İmar Kanunu" olarak ve 31 inci maddesinde yer alan 
"6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 35, 36 ve 49 uncu maddelerine" ibaresi "3194 sayılı Kanunun 21, 
23, 27, 30, 31 ve 32 nci maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

4) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 148 inci madde
sinde yer alan "aybaşından" ibaresi "ayın onbeşinden" şeklinde değiştirilmiştir. 

5) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü 
ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine, il özel idaresi ve
ya köy tüzel kişiliği mülkiyetinde bulunan ve eğitim hizmeti için ihtiyaç önceliği olmayan taşın
mazlardan, mülkiyeti Hazineye veya köy tüzel kişiliğine ait olanlar Milli Eğitim Bakanlığının tale
bi üzerine il özel idarelerine bedelsiz olarak devredilir. Bu suretle il özel idarelerine devredilen ta
şınmazlar ile mülkiyeti il özel idarelerine ait taşınmazlardan Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görü
lenleri, gerektiğinde imar planı tadilatı yapıldıktan sonra sarmaya il özel idareleri yetkilidir. 

Söz konusu taşınmazlardan satışına karar verilenlere 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesi uyarınca, defterdarlıkça görevlendirilecek iki, il milli eğitim müdürlüğünce görev
lendirilecek bir ve taşınmazın bulunduğu yer il özel idaresince görevlendirilecek iki kişinin katılımıyla 
beş kişiden oluşturulacak komisyon tarafından tahmini kıymet takdir edilir. 

İl özel idarelerince yapılacak satışlarda satış bedeli, en az dörtte biri peşin ödenmek üzere, bir 
yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranı uygulanır. 

Satış bedellerinden elde edilen gelir, il özel idaresi bütçesine gelir kaydedilir. İl özel idaresi bütçesine 
gelir kaydedilen tutarın tamamı veya bir kısmı, ülke genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı 
ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere, diğer il özel idareleri bütçelerine Milli Eğitim Bakanının 
talebi üzerine aktanlır. Aktanlan bu tutar, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü şekilde kullanılır. Yılı 
içinde harcanmayan tutarlar, ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilir. 
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Devredilen taşınmazlar, mülkiyeti devreden idarece ihtiyaç duyulması veya il özel idaresi adı
na tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde satışının yapılmaması halinde, il özel ida
resinin muvafakati veya hüküm alınmadan ilgili idare adına resen tescil edilir." 

6) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının 
dördüncü paragrafının son cümlesinde yer alan" dört katına kadar" ibaresi" "% 10'una kadar" şeklinde 
değiştirilmiş ve aynı paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu fıkra uyarınca 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi personele yapılan öde
meler, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazmi
natı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nci madde
si hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz." 

7) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 nci maddesinin beşin
ci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, hakim ve savcı adaylarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci madde
sinde öngörülen taban aylığının ödenmesine devam olunur." 

8) 2802 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin ( c) bendindeki "kazanmış" ibaresi "kaybet
memiş" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin (d) bendine "derecedeki" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "(9 uncu derecede bulunan askeri hakim ve savcılar, 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı 
% 39 olarak uygulanmak ve yargı ödeneği de bu oran üzerinden hesaplanacak brüt aylıkları esas alı
narak verilmek üzere 8 inci derecedeki)" ibaresi eklenmiştir. 

9) 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetle
rin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, 
aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddenin üçüncü fıkrasına aşa
ğıdaki cümle eklenmiştir. 

"4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödene
bilmesi için, iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek 
şekilde sona ermiş olması; sözleşmeli personel olarak geçen sürelere karşılık olarak emekli ikrami
yesi ödenebilmesi için de, hizmet sözleşmesinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatına veya ay
nı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasına uygun olarak sona 
ermiş olması şarttır." 

"Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette ol
makla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi 
ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz." 

"Bu fıkraya göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, birinci fıkra hükümleri de dikkate alınır." 

10) 2985 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "mül
kiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda" ibaresi 
"mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde" şeklinde değiştirilmiştir. 

11) 2985 sayılı Kanunun 6 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Başkanlık tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış söz
leşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmaz." 
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12) 2985 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve mevcut (m) ben
di (n) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"m) Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uy
gulamaları yapmak veya yaptırmak," 

13) 3292 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadı
ğı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışma
dığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sos
yal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve 
bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgari 
ücret tutan (dul eşler için bu tutarın % 75'i, diğer yakınları için ise % 50'si) esas alınarak ödenir." 

14) 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevle
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine "Lisans" tanımından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki "Hasılat" ve "Net hasılat" tanımları eklenmiştir. 

"Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma De
ğer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı, 

Net hasılat: Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ik
ramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı," 

15) 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ben
dinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Lisansa ilişkin değerleme işlemleri, günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak 
uluslararası fınans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak sure
tiyle Komisyon tarafından gerçekleştirilir. Değerleme sonuçları Bakanlar Kurulunca onaylanır." 

"f) İdare, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararını ve tüketici hakları
nı koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faa
liyetlerinin ilgili mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, 
ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde, bir önceki takvim yılında elde edilen ha
sılatın % 5'ine kadar idari para cezası uygulamaya ve lisans sözleşmesini feshetmeye yetkilidir. İda
rece, lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespit edilmesi halinde, giz
lenen tutar iki kat olarak yasal faizi ile birlikte bu fıkrada belirtilen % 5 üst sınırı ile bağlı kalın
maksızın lisans sahibinden tahsil edilir ve lisans sahibi gizlenen tutar üzerinden pay alamaz. İlk yıl 
için idari para cezalarının uygulanmasında, İdarenin, lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihten ön
ceki takvim yılına ait hasılatı esas alınır." 

16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan "1/1/2006 - 30/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 
tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının" ibaresi, "1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasında 2260 
gösterge rakamının, 1/7/2008 tarihinden itibaren ise 2660 gösterge rakamının" şeklinde değiştiril
miştir. 

17) 3797 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 

"g) İhtiyaç duyulan okul, eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerini, Hazinenin mülkiyetinde bulunan 
arazi ve arsaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında ve/veya bedeli Milli Eğitim Bakanlığı 
bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden kar
şılanmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına düzenlenecek protokol esaslan çerçevesinde yaptırmak." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 269) 



- 6 0 -

18) 4706 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde yer alan "rayiç değerleri" ibaresi "2/7/1964 
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacak de
ğerlerinin yüzde yirmi fazlası" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu madde kapsamında Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, birinci fıkrada yer alan usule 
göre belirlenecek bedel üzerinden ilgili belediyelere devredilir." 

19) 4706 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"22/9/1969 tarihli ve 6/12421 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca, Gemi Yapım Sanayi Böl
gesi olarak tespit edilen İstanbul İli, Tuzla İlçesinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşın
mazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis 
edilen ve kullanma izni verilen yatınmcılar tarafından; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç altı ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yeri
ne getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar var 
ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç 
bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı ve kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme dü
zenlenmesi şartıyla, yeni sözleşme tarihinden başlamak üzere kırkdokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis 
edilir veya kullanma izni verilir." 

"Anılan bölgede kendilerine irtifak hakkı veya kullanma izni verilen, ancak 31/12/2007 tari
hinden önce sözleşme hükümlerine aykırı davranan yatırımcılar hakkında ilgili idarelerden gerekli 
izinlerin alınması, birinci fıkrada belirtilen hususlann yerine getirilmesi ve tahsise konu taşınmazın 
emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerin yüzde birinin aynca 
ödenmesi şartıyla, yeni sözleşme tarihten başlamak üzere kırkdokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edi
lir veya kullanma izni verilir." 

20) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 234 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme," 

"5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme," 

21) 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş 
yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesi
ni isteyebilir." 

22) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlan; devlet ve il yollan, içme suyu, sulama suyu, ka
nalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan ve spor gibi 
hizmetlere ilişkin yatınmlan, kendi bütçelerinde bu hizmetler için aynlan ödenekleri il özel idareleri
ne aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler 
tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandın-
lır. İl özel idareleri de bütçe imkanlan ölçüsünde bu yatıranlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir." 
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23) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; yapım, bakım ve onarım iş
leri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kül
tür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımları, kendi bütçele
rinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle 
gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde va
linin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, birliğin tabi olduğu usul 
ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu 
yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir." 

24) 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenile
nerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü, be
şinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlar; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin 
verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Gü
venlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania plân
ları kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
ran ile projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz olarak devredilir. Devir işlemleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Devir tarihinden itibaren beş yıl içinde devir amacına uy
gun olarak kullanılmayan taşınmazlar, bedelsiz olarak resen Hazine adına tescil edilir. Söz konusu ta
şınmazlardan elde edilecek gelirin, proje ve uygulama giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının 
yüzde ellisi Hazineye aktarılır. Yenileme alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında ka
lan taşınmazlar devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Hazinece satılamaz, kiraya verilemez, tah
sis edilemez, ön izin veya irtifak hakkına konu edilemez. 

Mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazlar ile tapu kayıtların
da vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ve il özel idaresi veya belediyece müştereken belirlenir. 

Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plan, proje ve yapım işlerinde kul
lanılmak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesine gö
re oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabından belediyelere ak
tarma yapılır." 

25) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Hazine Müsteşarlığı, görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel 
izin yetkilendirme ücretlerinin % 2'sini, yetkilendirme ücretinin hesabına yatırıldığı tarihi takip eden 
ayın sonuna kadar, 

b) Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler dışındaki işletmeciler ve Türk Telekom, yıllık net 
satış hasılatının % l'ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar; faaliyetleri gereği Hazine payı öde
mekle yükümlü olduğu halde Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen hizmetleri de yürüten işletmeci
ler ise Hazine payına esas teşkil etmeyen yıllık net satış hasılatının % 1 'ini, izleyen yılın Nisan ayı 
sonuna kadar, 
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c) Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler, Hazineye ödeyecekleri payın % 10'luk kısmını, 
ödendiği ay içerisinde," 

26) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan "İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi "İçişleri Bakanlığına" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

27) 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapıl
masına Dair Kanunun 6 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(5) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine ödenecek para veya verilecek hisse senedi üzerine ha
ciz uygulanamaz, hak sahiplerinin bu alacakları devir, temlik veya rehin edilemez." 

MADDE 13- 1) 3561 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri, 

2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 

3) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, 

4) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi, yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 14- Bu Kanunun; 

a) 12 nci maddesinin (6) numaralı fıkrası yayımını izleyen ayın l ' inde, 

b) 12 nci maddesinin (7) numaralı fıkrası 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta
rihinde, 

c) 9 uncu maddesiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde 1/1/2009 tarihinde, 

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. Aydın M. Başesgioğlu K. Tüzmen 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Çubukçu M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu 

Adalet Bakanı V. Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
H. Çelik M. V. Gönül B. Atalay 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
A. Babacan K. Unakıtan H. Çelik 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
F. N. Özak R. Akdağ B. Yıldırım 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. M. Eker F. Çelik M. Z. Çağlayan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı 
M. H. Güler N. Çubukçu V. Eroğlu 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

"EK MADDE 37- Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil te
lekomünikasyon hizmeti sunmak üzere; 

a) Yetkilendirilen işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettir
dikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama ama
cıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini, 

b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer iş
letmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile va
sıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri 
tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, bu şebekeler üzerinden sundukları hizmetlerden elde ettikleri 
aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini, 

Hazine payı olarak öderler. 

Aylık dönemler itibarıyla hesaplanan paylar, ilgili olduğu ayı izleyen ayın yirminci günü akşa
mına kadar Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen Hazine payla
rı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 
edilir. Süresinde ödenmeyen paylara, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sa
yılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır. 

Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler kar
şılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından "60. 
Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır. 

Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme ve her 
türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olduğu gibi, lisans ve kanundan doğan yükümlülük
lerin yerine getirilmesi konularında istemde bulunabilir. Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeci
ler ile bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her türlü inceleme ve dene
tim yapmaya yetkilidir. 

Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon 
hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizme
ti sunan diğer işletmecilerin; Hazine payını, yetkilendirme tarihinden itibaren her bir yıllık süre için
de üç defa süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü ödemenin vadesinin bitimini müteakip 
Hazine Müsteşarlığının bildirimi üzerine, yetkilendirmesi bir ay içinde iptal edilir." 

MADDE 2- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 148 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği onanan su
bay ve astsubaylara rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden 
aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kist olarak ödenir." 
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M A D D E 3 - 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 51 inci maddesi
nin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı 
ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu
nunun 46 nci maddesine bağlı olmaksızın satışına Maliye Bakanı yetkilidir. Ayrıca bu taşınmazlar
dan Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülenler, Maliye Bakanlığı tarafından, 24/11/1994 tarihli ve 
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üze
re Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir. Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme 
Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş 
ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. 

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taşınmazların özelleştirilmesi sonucu elde edilecek 
gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra Hazineye aktarılır. Bu taşınmazların satışından el
de edilen gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan ihtiyaç duyu
lan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri yılı yatırım programıyla ilişki
lendirilir." 

MADDE 4- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (a) 
fıkrasının dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanla
rının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafı hasılatının en az yüzde 35'i o kuruluş veya birimin 
araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun be
lirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner 
sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma 
merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tâbi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye say
manlık personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak ça
lışan personel arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üni
versitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sa
natla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tuta
rı, bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği ha
riç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının yüzde 200'ünü, diğer 
öğretim elemanları ile 657 sayılı Kanuna tâbi personel için ise yüzde 100'ünü geçemez. Bu oran; tıp 
ve diş hekimliği fakülteleri uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan 657 
sayılı Kanuna tâbi personelden başhemşire için yüzde 200, diğerleri için yüzde 150, işin ve hizme
tin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ame
liyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için yüzde 200 olarak uy
gulanabilir. Sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bu
lunduğu pozisyon unvanı itibariyle aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yı
lı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali bulunmayan söz
leşmeli personele yapılacak ödeme tutarı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemez. Rek
törler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye geliri
nin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay 
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pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), 
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) 
toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları 
doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), 
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) 
toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin el
de edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğ
rudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üze
re, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü taz
minat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının yüzde 10'una kadar ayrıca pay veri
lebilir. Bu fıkra uyarınca 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi personele yapılan öde
meler, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazmi
natı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nci madde
si hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz." 

MADDE 5- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 nci madde
sinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, hakim ve savcı adaylarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci madde
sinde öngörülen taban aylığının ödenmesine devam olunur." 

MADDE 6- 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddenin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödene
bilmesi için, iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek 
şekilde sona ermiş olması; sözleşmeli personel olarak geçen sürelere karşılık olarak emekli ikrami
yesi ödenebilmesi için de, hizmet sözleşmesinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatına veya ay
nı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasına uygun olarak sona 
ermiş olması şarttır." 

"Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette ol
makla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi 
ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz." 

"Bu fıkraya göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, birinci fıkra hükümleri de dikkate alınır." 

MADDE 7- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait 
arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar 
bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptır
maya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar; büyükşehir belediye sınırlan içerisinde kalan alanlar için 
büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde ka
lan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tara-
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fından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen ve
ya değiştirilerek onaylanır. Belediyeler ve valilik tarafından üç ay içerisinde onaylanmayan planlar 
Başkanlık tarafından re'sen onaylanır. Belediyeler, valilik veya Başkanlık tarafından onaylanan bu 
planlar; askı, ilan ve itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri
ne göre belediyeler ve ilgili kamu kurumlan tarafından yapılacak tüm işlemler Başkanlık tarafından 
re'sen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur." 

MADDE 8- 2985 sayılı Kanunun 6 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Başkanlık tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış söz
leşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmaz." 

MADDE 9- 2985 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve mev
cut (m) bendi (n) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

"m) Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uy
gulamaları yapmak veya yaptırmak," 

MADDE 10- 2985 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Başkanlık, yukarıda belirtilen hükümler kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle depremle ilgili 
dönüşüm projeleri de gerçekleştirebilir. Bu projelere dair işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye 
Başkanlık yetkilidir." 

MADDE 11- 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 13- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetve
lin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir." 

MADDE 12- 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1/6/2008 tarihi itibarıyla genel bütçe 
kapsamında yer alan kamu idarelerinden; afetzedelere konut üretilmesi suretiyle oluşan alacakları 
ile 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun kapsamında Hazineye ait taşınmazların devri nedeniyle oluşan borçlan, mer
kezi yönetim bütçesinin gelir ve giderleriyle ilişkilendirilmeksizin mahsup edilir. Mahsup işlemleri 
sonucunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lehine oluşacak fark 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Ka
nun hükümleri çerçevesinde Hazineye ait taşınmazların anılan İdareye devredilmesi suretiyle kapa
tılır. Mahsup işlemleri, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı arasında düzenlenecek protokol hükümlerine göre uygulanır." 

MADDE 13- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci mad
desinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde, (r) bendinde yer alan "gayrimenkullerin" 
ibaresi "taşınmazların" ve "gayrimenkul" ibaresi "taşınmaz" şeklinde değiştirilmiştir. 

"Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin 
verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri," 

MADDE 14- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandı
rılmak üzere izin verilen taşınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar, imar planı kara
rıyla başka amaca ayrılamaz." 
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MADDE 15- 3194 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"EK MADDE 3- Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/ve-, 
ya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleş
tirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi Teş
vik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında 
yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlar
dan görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile deği
şiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan
lığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede 
yayımlanmak suretiyle kesinleşir ve bu Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hü
kümlerden muaf olarak yürürlüğe girer. İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları de
vir tarihinden itibaren beş yıl süreyle değiştiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin ola
rak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı 
değişikliğine ilişkin iş ve işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve 
esaslara göre gerçekleştirilir. İlgili kuruluşlar görüşlerini on beş gün içinde bildirirler. Bu madde kap
samında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümler uygu
lanmaz. Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygula
masına ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. 
Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve 19 uncu maddede belirtilen 
ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleşir ve yürürlüğe girer. Bu planlara göre yapıla
cak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum 
ve kuruluşlarca verilir." 

MADDE 16- 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 1- Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gay
retle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumlan tara
fından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna gö
re aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunlann ölümü halinde muhtaç duruma 
düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir." 

MADDE 17- 3292 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen
miştir. 

"Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlan
madığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de 
çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı talep
lerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlanna geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli ol
mak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz 
günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın yüzde 75'i, diğer yakınlan için ise yüzde 50'si) 
esas alınarak ödenir." 

MADDE 18- 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine "Lisans" tanımından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki "Hasılat" ve "Net hasılat" tanımları eklenmiştir. 
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"Hasılat: Şans oyunlannın oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma De
ğer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı, 

Net hasılat: Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ik
ramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı," 

MADDE 19- 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası
nın (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (e), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Lisansa ilişkin değerleme işlemleri, günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak 
uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak sure
tiyle Komisyon tarafından gerçekleştirilir. Değerleme sonuçları Bakanlar Kurulunca onaylanır." 

"e) Lisansın verilmesinden elde edilecek bedelden, Özelleştirme Fonundan karşılanan harca
malar düşüldükten sonra kalan tutar Hazineye aktarılır. Lisans sözleşmesi süresince elde edilen ay
lık hasılatın yüzde 3'ü lisans sahibi tarafından en geç izleyen ayın 15 inci günü mesai saati bitimine 
kadar İdareye bildirim verilerek ödenir. Lisans verilmesine ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve 
harçtan müstesnadır." 

"f) İdarece, lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespit edilmesi 
hâlinde, gizlenen tutar iki kat olarak ve söz konusu tutarların bildirilmesi gereken son gün ile öde
menin yapıldığı güne kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecik
me zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bu maddenin (ı) fıkrasında belirtilen yüzde 5'lik üst 
sınır ile bağlı kalınmaksızın lisans sahibinden ilgili vergi daireleri aracılığıyla 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre tahsil edilir. Lisans sahibi gizlenen tutar üzerinden pay alamaz. 

Süresinde bildirilmeyen veya eksik bildirilen İdare paylan, ödenmesi gereken tarihten ödenin
ceye kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında 
hesaplanacak faiz ile; süresinde bildirildiği halde süresi içerisinde ödenmeyen veya eksik ödenen 
idare payları ise ödenmesi gereken tarihten ödeninceye kadar geçen süre için gecikme zammı ile bir
likte ilgili vergi daireleri aracılığıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 

Vergi daireleri tarafından tahsil edilen tutarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar 
İdare hesaplarına aktanlır." 

"ı) İdare, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararını ve tüketici hakları
nı koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faa
liyetlerinin ilgili mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, 
ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık hâlinde, bir önceki takvim yılında elde edilen ha
sılatın yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulamaya ve lisans sözleşmesini feshetmeye yetkilidir. 
İlk yıl için idari para cezalarının uygulanmasında, İdarenin, lisans sözleşmesinin imzalandığı tarih
ten önceki takvim yılına ait hasılatı esas alınır. İdari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Ka
bahatler Kanunu hükümlerine tabidir." 

MADDE 20- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii onanan uzman jandarmalara rütbe terfıinin 
onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kist olarak 
ödenir." 
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MADDE 21- 18/5/1989 tarihli ve 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Da
ir Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 1- Bu Kanunun amacı, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturdu
ğu yerin bilinememesi nedeniyle malvarlıkları üzerinde Hazine menfaatinin korunmasını sağlamak 
üzere; mahallin en büyük mal memurunun kayyım olarak atanması, yetkileri, yetki devri, kayyımlık 
mallarının yönetimi ve giderleri, kayyım ve görevli personele ödenecek ücretler ile diğer hususlara 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." 

MADDE 22- 3561 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 427 nci maddesine gö
re, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bu
lunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yöne
tilmesi amacıyla kayyım atanmasının gerektiği hallerde, vesayet makamı; bu kimselerin malları üze
rinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup bulunmadığını, mahallin en büyük mal memurluğundan 
araştırır. Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması hâlinde, mahallin en bü
yük mal memurunu yönetim kayyımı tayin eder. 

Mallar üzerindeki yönetim görevi sona erinceye kadar, yönetim kayyımı tayin edilen en büyük 
mal memuru yerine vekâlet eden veya atanan kimse de bir karara gerek kalmadan o makama tayin 
edilmiş sayılır. Mal memuru kayyımlık yetki ve görevlerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı olarak 
açıkça belirlemek şartıyla, astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden kayyımın sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

Kayyım tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve icra işlerinde ve
receği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunur. Hazine avukatlarının bu fıkra hük
mü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri nedeniyle lehlerine hükmolunup tahsil edilen veka
let ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 nci maddesindeki sınırın iki katını geç
memek üzere aynca kendilerine ödenir. 

Kayyımlıkla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi mali yükümlülüklerden 
müstesnadır. 

Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde 35'i; para, hisse senedi, tahvil ve 
benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde 5' i oranında yönetim gideri kesilerek kay
yım tarafından bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan paralar; kayyım ve yetki 
devrettiği görevliler, davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç hâlinde kurulacak kayyımlık bü
rosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret ödemeleri ve kayyımlık bürosunun 
diğer giderleri için kullanılır. 

Mal memurlarının kayyımlıkla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyımlık mallarının 
yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 23- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek mad
de eklenmiştir. 

"EK MADDE 6- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlannın büyük ölçekli 
bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 20 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kıs-
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mî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırı
labilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla üç kişiye ödenecek ücret, 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre is
tihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer beş kişiye üç katını, geri kalanlara ise 
iki katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Kısmî zamanlı sözleşmeli bilişim personeli olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez 
ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan, yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna tabi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz. 

Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinin aşağıdaki 
kriterleri taşıması gerekmektedir: 

a) Acil durum ve çağrı merkezi bulunması, 

b) En az beşbin fiili kullanıcısının bulunması veya kurumun bilişim hizmetinden yararlanan hiz
met birim sayısının en az bin olması, 

c) Merkezi internet ve/veya intranet uygulamalarına açık olması, 

ç) Ağ yönetimi ve yazılım hizmetlerinin merkezi olarak sunulması, 

d) Ağ yönetimi ve yazılım hizmetlerini istihdam edeceği sözleşmeli bilişim personeli ile yapa
bilme kapasitesine sahip bulunması, 

e) İl ve ilçelerin en az 1/3'ünde birimi bulunması, 

f) Haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet sunma kapasitelerinin bulunması. 

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecek 
personelin; 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, 
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim ku
rumlarından mezun olması, 

b) Fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim 
veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğ
retim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, 

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük öl
çekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bu
lunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 

bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 
(B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sos
yal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süre
leri dikkate alınır) 

ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az seksen veya denkli
ği kabul edilmiş yabancı dil puanına sahip bulunması, 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sa
hibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 

zorunludur. 
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Dördüncü fıkranın (b) bendinde yer alan yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların istih
dam edilmeleri halinde, bunlar için ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ben
dine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının iki katını geçemez. 

Sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edileceklerin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı 
hareket etmesi veya bunlar tarafından sözleşme dönemi içerisinde sözleşmenin tek taraflı fesih edil
mesi halinde, sözleşme brüt ücretinin üç katından az olmamak üzere fesih tarihinden sözleşmenin bi
tiş tarihine kadar olan sürenin (kist ay, tam ay sayılır) aylık sözleşme brüt ücretiyle çarpımı sonucu 
bulunacak tutar, personel tarafından tazminat olarak ödenir. 

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan niteliklerin tes
piti ve uygulanması, istihdam türüne bağlı sözleşmeli bilişim personeli sayısı ile ödenecek sözleşme 
ücretinin tespiti, aranılacak diğer özellikler, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Ma
liye Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 24- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 

"g) İhtiyaç duyulan okul, eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerini, Hazinenin mülkiyetinde bu
lunan arazi ve arsaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında ve/veya bedeli Milli Eğitim Ba
kanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerin
den karşılanmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek protokol esasları çerçeve
sinde yaptırmak." 

MADDE 25- 3797 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"EK MADDE 3- Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluş
larınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değer
lendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-
konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; Bakanlık tarafından hazırlanan 
eğitim programlan kapsamında özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine bağlı olarak tespit edi
len toplam eğitim süreleriyle sınırlı olan kısmına ilişkin eğitim giderlerinin, her yıl Maliye Bakanlı
ğınca belirlenen miktarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. 

Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak sure
tiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlik
te ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir." 

MADDE 26- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) limanlarından elde edilen gelir
lerden Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarında tutulan tutarlar, bu birim tarafından genel 
bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarların yüzde 60'ını karayolu ya
pımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40'ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, de
miryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı ve diğer ihtiyaçlarda kullanmak amacıyla 
TCDD'ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden el
de edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen onbeş gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
Ulaştırma Bakanlığı merkez ödemelerini yapan muhasebe birimi hesaplarına aktarılır. Aktarılan bu 
tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilir. Kaydedilen 
bu tutarların yüzde 60'ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı 
ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40'mı ise demiryolu yapımı ile 
bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı ama
cıyla TCDD'ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları ertesi yıl 
bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Sermaye ödenekleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir." 

MADDE 27- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendiril
mesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 4 üncü 
maddesinde yer alan "rayiç değerleri" ibaresi "2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 
üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacak değerlerinin yüzde 20 fazlası" şeklinde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu madde kapsamında Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, birinci fıkrada yer alan usule 
göre belirlenecek bedel üzerinden ilgili belediyelere devredilir." 

MADDE 28- 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irti
fak haklan ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma izin
lerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetler
den elde edilecek tüm hâsılatın yüzde l ' i oranında Hazinece pay alınır. 

Tanm ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatınmı yapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları 
ve verilen kullanma izinlerinde bu oran binde bir olarak uygulanır. Kamu yararına çalışan dernekler ve 
vergi muafiyeti tanınan vakıflarca sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılması amacıyla tesis edilen irtifak 
haklan ve verilen kullanma izinleri ile vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlan ve 24/11/1994 ta
rihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalan Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel ki
şiler lehine tesis edilen irtifak haklan ve verilen kullanma izinlerinde hâsılat payı alınmaz." 

MADDE 29- 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7- Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ta
şınmazlar üzerinde münhasıran liman yapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları ile verilen kul
lanma izinlerine ait sözleşmelerdeki, üçüncü kişilere ait yüklerin yükleme ve boşaltılması ile gemi 
konaklama bedellerinden elde edilecek hasılattan Hazineye nispi pay ödeneceğine ilişkin hükümler; 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde başvuruda bulunulması ve söz
leşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden 
dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar varsa, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek 
kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kul
lanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak 
üzere yüzde bir olarak değiştirilir. Ancak, ihtiyaçları olan hammaddeleri getirebilmeleri ve ürettik-
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leri ürünleri sevk edebilmeleri için tesislerinin önlerine dolgu, iskele, platform, boru hattı, dolfen, şa
mandıra, pompaj istasyonu gibi tesisler yapılması amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kul
lanma izni verilen kişilerden; bu tesislerin üçüncü kişilere ait yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması ile 
gemi konaklamasında kullanılması karşılığında elde ettikleri hâsılattan Hazinece yüzde onbeş ora
nında pay alınmaya devam edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan irtifak hakkı veya kullanma 
izni lehdarları tarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde baş
vuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkın
dan veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar varsa, bu davalardan tüm yar
gılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edi
lecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla, ek 2 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki muafiyet ve indirimlere göre, mevcut sözleşmeler uyarlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kıyı kenar çizgisinin 
deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ve deniz, göl ve 
akarsularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde, tersane, yat limanı, kurva-
ziyer limanı, dolfen, iskele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra, platform ve benzeri kıyı yapıları 
yapılmak amacıyla, özel düzenlemeler hariç olmak üzere lehlerine kırkdokuz yıldan az süreli olarak 
irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından; bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yü
kümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhi
ne açılmış davalar var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız fe
ragat edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli 
üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süre
si hakkın başlangıç tarihinden itibaren kırk dokuz yıl olarak değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 9- Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğüne tahsis edilen veya kullanımına bırakılan ya da bu Genel Müdürlük ta
rafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve 
fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak 
üzere Maliye Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilir. 

Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak üzere; 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan meydan işletmeciliği için DHMİ Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hu
kuki ve fiili engel bulunmayanlar, bu Genel Müdürlüğün talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazi
ne adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanıl
mak üzere, bu Genel Müdürlüğe bedelsiz devredilir. 

Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak DHMİ Genel Mü
dürlüğünün Ana Statüsü gereğince yürütülen hizmetlerde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Ba
kanlığınca uygun görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, kuruluş amaçlarında kulla
nılmak üzere Maliye Bakanlığınca anılan Genel Müdürlüğe tahsis edilir. 
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Bu taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri envan
terinde olup, DHMİ Genel Müdürlüğü ile ortak kullanılan taşınmazlar bu madde kapsamı dışındadır. 

Bu madde kapsamındaki taşınmazların devrinden önce tescil, parselasyon, ifraz, tevhit ve ter
kin işlemleriyle sınırlı olarak imar mevzuatı ile diğer mevzuattaki kısıtlamalar uygulanmaz. 

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan 21/7/1983 tarihli ve 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanu
nu kapsamında kalanların tescil, devir ve tahsis işlemleri anılan kanunlar ile bu madde hükümlerine 
göre yapılır. 

Bu madde kapsamında yapılacak devir ve tescil işlemleri ile diğer işlemler vergi, resim ve harç
tan müstesnadır. 

Bu madde gereğince tapuda DHMİ Genel Müdürlüğü adına tescil ve tahsis edilecek taşınmaz
ların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, bu Genel Müdürlük adına 
tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar, hangi safhada olursa ol
sun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez. 

Bu taşınmazlardan DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hak
kında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, kiracılar adına tahakkuk 
ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise, kira bedellerinin bu Genel Mü
dürlük tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edil
miş ecrimisil bedelleri iade edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 10- Hazineye ait taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 

a) Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsisli veya kullanımında olanlardan, bu Genel Müdürlüğün 
bağlı olduğu Bakanın talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin sa
tışından elde edilecek gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bö
lünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üze
re Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye 
ödenekleri, yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli veya kullanımında olanlardan, bu Genel Mü
dürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edi
lenlerin satışından elde edilecek gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir; diğer 
yandan baraj, sulama ve içme suyu tesislerinin yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde kulla
nılmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. Sermaye ödenekleri, yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir." 

MADDE 30- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 
uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans 
hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." 

MADDE 3 1 - 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali ko
nularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar." 
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MADDE 3 2 - 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen
miştir. 

"h) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, 
makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri." 

MADDE 3 3 - 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; 
mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İsta
tistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belir
lemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 3 4 - 5018 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas ve
rilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da ve
rilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöne
ticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, 
zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İda
ri para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezala
rı, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir." 

MADDE 3 5 - 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki "birinci" ibaresi "ikin
ci" şeklinde, aynı fıkranın son cümlesi ise; "Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcı
larına devredilmesine, muhasebe yetkililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmalarında 
muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapmaya ve sertifika sınavlarına girmeye 
hak kazanılması bakımından muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görevleri belirlemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 6 - 5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Muhasebe yetkilisi sertifika programına başvuru şartları, adayların eğitimi, eğitim süresi, ser
tifika sınavı, sertifika verilmesi, bu işlemlerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri itibarıy
la ayrı ayrı veya birlikte yapılması ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 3 7 - 5018 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere üçüncü fıkraya göre sertifika 
almış olanlar arasından muhasebe yetkilisi atanması esastır. Bu şekilde sertifika almış olanlardan 
atama yapılamaması halinde, Maliye Bakanlığınca sertifika almış muhasebe yetkilisi atama zorun
luluğu getirilinceye kadar, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre genel bütçe kapsa
mındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler tarafından be
lirlenen kişiler muhasebe hizmetlerini yapmak üzere görevlendirilir." 

MADDE 3 8 - 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"31.12.2007" ibaresi "31/12/2010" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 
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"Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait döner sermaye işletmelerinde, muha
sebe yetkililiği görevi, saymanlık müdürü ve sayman kadrosu Maliye Bakanlığına ait olmayan dö
ner sermaye işletmelerinde özel mevzuatlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kurumla
rının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca atanan saymanlar tarafından yürütülür." 

MADDE 39- 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 18- 31/12/2012 tarihine kadar genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri
nin mali tabloları, muhasebe ve raporlama standartları ile muhasebe tekniğine uygunluk açısından 
Maliye Bakanlığınca denetlenebilir." 

"GEÇİCİ MADDE 19- 2008-2015 yılları arasında, orman yangınları ile havadan mücadele hiz
metlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, acil sağlık hizmetlerin
de kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından, gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava 
aracı kiralanmasında bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan üç yıllık süre yedi yıl olarak uygu
lanır." 

MADDE 40- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 234 üncü mad
desinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 3 . Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme," 

"5 . Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme," 

MADDE 41- 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldın suçu ile alt sının beş yıl
dan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini 
isteyebilir." 

MADDE 42- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 nci maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlan; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yol
ları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, 
imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer 
merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımlan, kendi bütçelerinde bu hizmetler için 
aynlan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili ba
kanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi 
olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatı
rımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare 
kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörü
len görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapabilir." 

MADDE 43- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, son fıkrasının 
ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülkiye
tindeki taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun 
teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu ta
şınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imar pla
nı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir. 

Satış bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakımı, ona
rımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılır. 

Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve işlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti
rilir. Bu satışlarda 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 
18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan ihale usullerinden biri uy
gulanır. Bu ihalelerde hangi usulün uygulanacağına, taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları dik
kate alınarak TCDD Yönetim Kurulunca karar verilir. 

TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte taşınmazların idaresinden sorumlu genel müdür yar
dımcısı ve daire başkanı, mali işler daire başkanı, yatırım ve planlamadan sorumlu daire başkanı ve 
emlak şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde taşınmazlardan sorumlu bölge müdür yardımcısı, 
taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, yol müdürü, mali işler müdürü ve emlak şefinden oluşan de
ğer tespit komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. TCDD Yönetim Kurulu, 
Genel Müdürlükte mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu dai
re başkanı, hukuk müşaviri, mali işler daire başkanı ve taşınmaz dairesi ihale şube müdüründen; böl
ge müdürlüklerinde mali işlerden sorumlu bölge müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, taşınmaz ida
resinden sorumlu müdür, mali işler müdürü ve taşınmaz ihale birim şefinden oluşan ihale komisyo
nunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 

Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
nin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Komisyon, aynı maddenin birinci fıkrası
nın (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen değer tespit yöntemlerinden en az birini uygulamak su
retiyle değer tespiti yapar. Değer tespiti TCDD Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. İhale ko
misyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinde be
lirtilen usul ve esaslara göre çalışır. İhale komisyonu, belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçeve
sinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale komisyonunca alınan ihale kararı, TCDD Yönetim Kurulunun ona
yı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna duyurulur. 

İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi olmaksı
zın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, kalan bedele kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki 
yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye TCDD 
Yönetim Kurulu yetkilidir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan satışlarda mülkiyetin devri 
TCDD tarafından takyidat konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden sonra 
gerçekleştirilir." 

"Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre 
imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve parselasyon 
planları, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tara
fından, il, ilçe ve belde belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili bele
diye meclisleri tarafından, diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valili-
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ğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yü
rürlüğe girer. Üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re'sen 
yürürlüğe konulur." 

"Ayrıca, TCDD'ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca uygun gö
rülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bil
dirilir. Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam 
ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özel
leştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilecek gelir
ler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içerisinde Özelleştirme İda
resi Başkanlığınca TCDD Genel Müdürlüğüne aktarılır." 

MADDE 44- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci mad
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; yapım, bakım ve onarım iş
leri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kül
tür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile ba
kanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçele
rinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle 
gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde va
linin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, birliğin tabi olduğu usul 
ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu 
yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi ida
re kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve 
görev alanına tabi olmaksızın yapılabilir." 

MADDE 45- 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkla
rın Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dör
düncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlar; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin 
verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Gü
venlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania plân
lan kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz olarak devredilir. Devir işlemleri 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Devir tarihinden itibaren beş yıl içinde devir amacına uy
gun olarak kullanılmayan taşınmazlar, bedelsiz olarak re'sen Hazine adına tescil edilir. Söz konusu 
taşınmazlardan elde edilecek gelirin, proje ve uygulama giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının 
yüzde 50'si Hazineye aktarılır. Yenileme alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında ka
lan taşınmazlar devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Hazinece satılamaz, kiraya verilemez, tah
sis edilemez, ön izin veya irtifak hakkına konu edilemez. 

Mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazlar ile tapu kayıtlannda 
vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ve il özel idaresi veya belediyece müştereken belirlenir. 

Yenileme alanlannda uygulanacak projelerin kamulaştırma, plân, proje ve yapım işlerinde kul
lanılmak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesine gö
re oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabından belediyelere ak
tarma yapılır." 
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MADDE 4 6 - 1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü mad
desinin son fıkrasında yer alan "kurumlarında" ibaresi "kurumlan ile üniversitelere bağlı yataklı te
davi kurumlarında ilgili" şeklinde değiştirilmiştir. 

2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci ve 32 nci maddelerinde yer 
alan "6785 sayılı İmar Kanunu" ibareleri "3194 sayılı İmar Kanunu" olarak ve 31 inci maddesinde 
yer alan "6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 35, 36 ve 49 uncu maddelerine" ibaresi "3194 sayılı Kanu
nun 21, 23, 27, 30, 31 ve 32 nci maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir. 

3) 2802 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (c) bendindeki "kazanmış" ibaresi "kaybet
memiş" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin (d) bendine "derecedeki" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "(9 uncu derecede bulunan askeri hakim ve savcılar, 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı 
yüzde 39 olarak uygulanmak ve yargı ödeneği de bu oran üzerinden hesaplanacak brüt aylıkları esas 
alınarak verilmek üzere 8 inci derecedeki)" ibaresi eklenmiştir. 

4) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"1/1/2006-30/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 1850 
gösterge rakamının" ibaresi, "1/1/2008- 30/6/2008 tarihleri arasında 2260 gösterge rakamının, 
1/7/2008 tarihinden itibaren ise 2660 gösterge rakamının" şeklinde değiştirilmiştir. 

5) 4046 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "1/1/2009-
31/12/2012" ibaresi "1/1/2008-31/12/2012" olarak ve "Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama 
Kurulu karanna istinaden" ibaresi ise "Kaydedilen bu tutarlardan, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 
belirlenecek kısmı" şeklinde değiştirilmiştir. 

6) 5018 sayılı Kanunun; 

a) 28 inci maddesinin son fıkrasına "müşavirlik hizmetleri," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları," ibaresi eklenmiştir. 

b) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki "bütçelerine" ibaresi madde met
ninden çıkartılmıştır. 

c) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "savunma ve güvenlik amaçlı" ibaresi madde met
ninden çıkarılmıştır. 

ç) 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş" ibaresi "iki" olarak de
ğiştirilmiştir. 

7) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan "İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi "İçişleri Bakanlığına" şeklinde değiş
tirilmiştir. 

MADDE 47- 1) 3561 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri, 

2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 

3) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, 

4) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi, 

5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 72 nci maddesi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
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GEÇİCİ MADDE 1- 2009 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Bankası grubu ve 
Uluslararası Para Fonu toplantısına yönelik 2009 yılında gerçekleştirilecek organizasyon giderleri 
ile bu kapsamda yapılacak mal ve hizmet alımları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci 
maddesinin beşinci fıkrası ve 62 nci maddesinin (b) bendinin son cümlesi ile 5018 sayılı Kamu Ma
lî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 26 nci ve 27 nci maddesi hükümlerine tabi olmaksızın 2008 yı
lında Hazine Müsteşarlığınca ihaleye çıkılabilir ve taahhüde girişilebilir. Söz konusu giderler anılan 
Müsteşarlığın 2009 yılı bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenekten karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 2- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) tahakkuk ettirilen sulama ve 
kurutma tesisleri işletme ve bakım ücretlerinden vadesi 1/1/2004 tarihinden önce olup bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilememiş olanlar ile bunlara ilişkin fer'ilerin tahsilinden vaz
geçilir ve bu alacaklar ilgili muhasebe birimleri tarafından terkin edilir. Bu alacaklardan, maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tahsilat red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulaması
na ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve hazine yardımı alan özel 
bütçeli idarelerin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin sosyal yardım zammı borçları ile Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ödeneklerinden ödeme yapılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin aynı döneme ilişkin, Mali
ye Bakanlığınca uygun bulunan sosyal yardım zammı borçlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tertibinde yer alan ödenekten mahsup etmeye Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. 

MADDE 48- Bu Kanunun; 

a) 4 üncü maddesi yayımını izleyen ayın birinde, 

b) 5 inci maddesi 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 24 üncü maddesi 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) 29 uncu maddesiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde 1/1/2009 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 49- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KADRO KADRO 
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM 

GİH Daire Başkanı 1 1 1 
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1 
GİH Uzman 1 1 1 
THS Uzman 1 1 1 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 4 4 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 1 1 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 7 7 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 1 1 

TOPLAM 17 17 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

KURUMU : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

EKLİ (1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM 

GİH Daire Başkanı 1 1 1 
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 1 
GİH Uzman 1 1 1 
THS Uzman 1 1 1 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 4 4 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 1 1 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 7 7 
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 1 1 

TOPLAM 17 17 
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