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11 (Tuncu Birleşim 
25 Haziran 2009 Perşembe 

(Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge 
aslına uygun olarak yazılmıştır.) 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Savfa 

ı . - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T I 8 6 5 

ı ı . - G E L E N K Â Ğ ı T L A R 8 6 7 

ı ı ı . - Y O K L A M A 8 7 3 

ıV. - G Ü N D E M D ı Ş ı K O N U Ş M A L A R 8 7 3 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 873:880 

1.- Muş Milletvekili Seracettin Karayağız'ın, Türkiye'nin gecekondu ger

çeği, belediyelerin ve TOKİ'nin çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 873 • 874 

2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, yeni yatırım ve 

teşvik paketi ile bunun uygulama alanına ilişkin gündem dışı konuşması 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, elektrik borcundan dolayı suyu 

kesilen çiftçilerin içinde bulunduğu mağduriyete ilişkin gündem dışı konuş-
R7fvR80 

ması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı 
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V.- AÇIKLAMALAR 880 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın gündem dışı konuşmaya verdiği cevaba 
ilişkin açıklaması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı 880:881 

2.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız'ın gündem dışı konuşmaya verdiği cevaba ilişkin 
açıklaması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı 881 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 882 
A) ÖNERGELER 882:887 
1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in (6/1353, 6/1355, 6/1356, 

6/1368) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/142) 882 
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 882:887 
1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 milletvekilinin, 

belediyelere kamu paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/417) 882:883 

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 milletvekilinin, tarım 
arazilerinin kullanım durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/418) 883:885 

3.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 milletvekilinin, kamyoncu 
esnafının sorunlarının araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/419) 885:887 

C) TEZKERELER 887 
1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de komisyon 
çalışmalarını sürdürmesine ilişkin tezkeresi (3/851) 887 

2.- İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de komisyon çalışmalarını 
sürdürmesine ilişkin tezkeresi (3/852) 887 

VII.-ÖNERİLER 888 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 888:889 
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İç Tüzük'ün 10'uncu ve 11'inci 

maddeleri gereğince Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyelerini seçmek üzere 
4/8/2009 tarihinde toplanmasına; TBMM Başkan adaylığı için başvuru 
tarihine, Başkanlık Divanı üye sayısına ve görev yerleri dağılımına; TBMM 
Başkanı seçiminin turlannın yapılacağı gün ve birleşimlere; TBMM Başkanı 
seçiminin tamamlanmasından sonra Başkanlık Divanının diğer üyelerinin de 
seçiminin yapılmasına; bu birleşimlerde çalışma süreleri dolduğu takdirde 
çalışma sürelerinin seçim ve oylamalann tamamlanmasına kadar uzatılmasına; 
gündemdeki sıralama ile Genel Kumlun, 25/6/2009 tarihli birleşimde 415 sıra 
sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalann 
sürdürülmesine, tamamlanması hâlinde 26/6/2009 Cuma günü Genel Kumlun 
toplanmamasına ilişkin Danışma Kumlu önerisi 888:889 
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VIII.- SEÇİMLER 889 
A) SAYIŞTAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞI VE SAYIŞTAY ÜYELİKLERİNE 

SEÇİM 889:893 
1.- Sayıştay Birinci Başkanlığına seçim 889:891 
2.- Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim 891:893 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 894,963,1017 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 894:961,963:1016, 
1017:1028 

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(S. Sayısı: 96) 894 

2.- İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (1/713) (S. Sayısı: 397) 894 

3.- Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 410) 894:96l,96?i:977, 

4.- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 1017:1028 
Kanun Tasansı ile Avmpa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonlan Raporlan 
(1/670) (S. Sayısı: 353) 977:996 

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/516) 
(S. Sayısı: 366) 997,1017:1028 

6.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in; İş Kanunu, İşsizlik 
Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/476) (S. Sayısı: 415) 998:1016,1017:1028 

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 961 
1.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 961:962 

XL- OYLAMALAR 1017 
1.- Bütçe Kanunlannda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı'nın oylaması 1017:1028 
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2.- Türkiye Gımhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 

Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı 'nin oylaması 1017:102 8 

3.- İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 
oylaması 1017:1028 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1029 
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, iki avukatın gözaltına 

alınmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7572) 1029:1031 
2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yerel seçimlerdeki ihlaller ve 

itirazlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in cevabı (7/7593) 1032:1034 
3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'da Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardımlara, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerine ve 

yapılan yardımlara, 
İlişkin sorulan ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/7716), 

(7/7717) 1035:1039 
4.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, Adana'da dağıtılan 

yardımlara ilişkin Başbakandan somsu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın 
cevabı (7/7885) 1040:1043 

5.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının İstanbul'daki yardımlarına, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannm Ankara'daki yardımlanna, 
İlişkin somları ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/7897), 

(7/7898) 1044:1050 
6.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Gaziosmanpaşa Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimiyle ilgili iddialara, 
Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimi 

hakkındaki iddialara, 
Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimiyle 

ilgili iddialara, 
İlişkin somları ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/8002), 

(7/8003), (7/8004) (Ek cevap) 1051:1058 
7.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'm, kamu kurumlarının özürlü 

kadrolanm bildirmelerine ilişkin somsu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın 
cevabı (7/8005) 1059:1065 

8.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki 
özürlü personele ilişkin somsu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı 
(7/8006) 1066:1068 

9.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TOKİ'nin Kırklareli'de 
gerçekleştirdiği bir projeye ilişkin Başbakandan somsu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8096) 1069:1074 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu personel rejimi reformuna 
ilişkin somsu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın cevabı (7/8230) 1075:1078 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 13.03'te açılarak dört oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Halide İncekara, kamuoyunda yankı yaratan şiddet olaylarına, 
Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında 

verimliliği artırmak için İç Tüzük'ten kaynaklanan sorunların giderilmesi gerektiğine, 
Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ne, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Türkmenistan Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunun davetine icabet edecek olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca isimleri bildirilen 
milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 milletvekilinin, Denizli'nin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının (10/414), 

Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve 21 milletvekilinin, ekonomik krizin etkilerinin (10/415), 
Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 20 milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalar 

konusunun (10/416), 

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

Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu süre 
içerisinde de komisyon çalışmalannı sürdürmesine ilişkin tezkeresi, kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Rapom'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 

2'nci sırasında bulunan, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapom'nun (1/713) (S. Sayısı: 397), 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kumlda hazır bulunmadığından ertelendi. 

3'üncü sırasında bulunan, Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın; Tokat Milletvekili Reşat 
Doğru ve 4 milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın; Adana Milletvekili Yılmaz 
Tankut ve 13 milletvekilinin; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapom (1/718, 
2/307,2/392, 2/406, 2/416,2/424) (S. Sayısı: 411), 
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4'üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 9l'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/716) (S. Sayısı: 412), 

Görüşmelerini müteakip, yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi. 

25 Haziran 2009 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00'te toplanmak üzere birleşime 
23.41'de son verildi. 

Nevzat PAKDİL 

Başkan Vekili 

Yaşar TÜZÜN 

Bilecik 

Kâtip Üye 

Fatma SALMAN KOTAN 

Ağrı 

Kâtip Üye 

Canan CANDEMİR ÇELİK 

Bursa 

Kâtip Üye 
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No.:128 

I I . - G E L E N K Â Ğ I T L A R 
25 Haziran 2009 Perşembe 

Raporlar 

1.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 5 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre Yapılacak 
Sayıştay Birinci Başkanlığı Seçimine İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi ve 
Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyon Raporu (3/806) (S. Sayısı: 413) (Dağıtma 
tarihi: 25.6.2009) 

2.- Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri 
Hükümlerine Göre Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay Başkan ve 
Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/840) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 25.6.2009) 

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 
Milletvekili İlhan Evcin'in; İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/476) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 25.6.2009) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/06/2009) 

2.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kadına yönelik şiddet konusunda alınan önlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

3.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kıyı şeritlerindeki belediyelerin imar yetkilerinin 
alınmasına yönelik kanun teklifine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

4.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir soruna 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Nurdağı-Araban'daki TMO alımlarındaki yığılmaya 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki toplu konut çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 
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10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 

açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

12.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, GAP'a yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından 
(Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

13.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ağaçlandırma seferberliği kapsamında ağaç dikimine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un Konaklı Mahallesindeki kamulaştırmaya 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8519) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır Üçkuyulardaki TOKİ konutlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8520) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2009) 

3.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, Bakanlar Kurulu üyelerinin eşlerine araç tahsis 
edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8521) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, TBMM Dışişleri Komisyonunun Türkmenistan 
ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8522) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

5.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, İzmir'in kamu harcamalarından aldığı paya ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8523) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

6.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, Denizli Belediyesinin iptal edilen taşınmaz satışına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8524) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Birecik Barajı kamulaştırmalanndaki sorunlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8525) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

8.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversitelerdeki geliştirme ödeneğine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8526) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

9.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, TOKİ'nin Ziraat Bankasından kredi kullanımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8527) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu bankalarının bir gruba verdiği kredilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8528) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8529) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8530) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Ankara'daki icra dairelerinin personel durumuna 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8531) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul'daki icra takiplerine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8532) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 
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15.- Van Milletvekili Fatma Kurtalan'ın, aile içi şiddete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/8533) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

16.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, bir Alman Vakfının CHP'ye yardım yaptığı haberlerinin 
kaynağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8534) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Osmaniye'deki icra takiplerine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8535) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

18.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, çekle ilgili kanunun uygulamasındaki sorunlara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8536) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

19.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Sacır Deresindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8537) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

20.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İznik Gölüne yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8538) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Uluabat Gölüne yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8539) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ekonomik değeri olan atıkların bedelsiz 
alınmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8540) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, TRT'nin kurs, seminer gibi etkinliklerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8541) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/06/2009) 

24.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne'deki vakıf kiracılannın ödeme sorunlarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8542) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'nin dışarıdan aldığı programlara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8543) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/06/2009) 

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ülke tanıtımı için yapılan harcamaya ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8544) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/06/2009) 

27.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'm, Çatalağzı Termik Santralindeki eksikliklere ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8545) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/06/2009) 

28.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, Muğla ilindeki madencilik ve enerji faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8546) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, NABUCCO Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8547) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

30.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Muğla'dan Van'a sevk edilen katırlara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8548) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 
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31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Doğubeyazıt'taki trafik sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8549) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki işsizliğe ve bazı asayiş sorunlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8550) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki yeşil alan çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanmdan yazılı soru önergesi (7/8551) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman'daki kömür satışına ve yeşil alanlara ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8552) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

35.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Ankara'daki bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8553) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

36.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara doğalgaz dağıtım şebekesinin özelleştirme 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8554) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

37.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten'in, polis'in silah kullanması sonucu meydana gelen 
ölümlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8555) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

38.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Akkışla Kaymakamı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

39.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, muhtarların özlük haklarına ve belge verme 
yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İshakpaşa Sarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8558) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ani Harabelerinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8559) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

42.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, kıyı şeridinde imar yetkilerinin belediyelerden alınacağı 
iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8560) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

43.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, bir festivale yapılan katkıya ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8561) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

44.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Tekel avukatlarına ödenen vekalet ücretlerine 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8562) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

45.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, belediyelerin gelir ihtiyacına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8563) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

46.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
personelinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8564) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/06/2009) 

47.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, TEKEL'de görev yapan bir başmüfettişle ilgili 
iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8565) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 
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48.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TEDAŞ'a bağlı dağıtım şirketlerinin vadesi geçmiş 
alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8566) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

49.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

50.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Halıkent İlköğretim Okulunun fiziki sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

51.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, eğitim hizmetlerinde yetkilerin yerelleştirileceği iddalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

52.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

53.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

54.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki boş müdür 
yardımcılığı kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8572) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17/06/2009) 

55.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeden kadroya geçen öğretmenlerin 
hizmet puanlanna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8573) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/06/2009) 

56.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bazı 
uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8574) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17/06/2009) 

57.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, ÖSS'deki yanlış sorulara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/8575) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

58.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, bir beldedeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8576) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

59.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, bir beldedeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8577) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

60.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8578) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2009) 

61.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, geri çekilen bir ilaca ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/8579) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2009) 

62.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, döner sermaye ücreti ödenmeyen bazı personele ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8580) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

63.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Muğla'dan yapılan katır sevkiyatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

64.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, TMO'nun kullandığı krediler ile iştirak ve 
ortaklıklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8582) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 17/06/2009) 
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65.- Bursa Milletvekili Onur Öymen'in, AB müktesebatına uyum kapsamında Sendikalar 
Kanununda yapılacak değişikliğe ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8583) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl-Genç'teki deprem konutlarının eksikliklerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8584) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15/06/2009) 

67.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçanz'ın, Kırkpınar Güreşlerine verilen desteğe ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8585) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2009) 

68.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, kekemelerin telefon görüşmelerine indirimli tarife 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8586) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

69.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, camilere baz istasyonu kurulmasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/8587) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2009 ) 

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 Milletvekilinin, tanm arazilerinin kullanım durumunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/418) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11.06.2009) 

3.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 Milletvekilinin, kamyoncu esnafının sorunlarının 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/419) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11.06.2009) 
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25 Haziran 2009 Perşembe 
BİRİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Murat Ö Z K A N (Giresun), Fatma S A L M A N K O T A N (Ağrı) • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşimini açıyorum. 

IIL- Y O K L A M A 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç saym milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Türkiye'de gecekondu gerçeği hakkında söz isteyen Muş Milletvekili Se-
racettin Karayağız'a aittir. 

Sayın Karayağız, buyurun efendim. 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.- Muş Milletvekili Seracettin Karayağız'ın, Türkiye'nin gecekondu gerçeği, belediyelerin ve 
TOKİ'nin çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 

SERACETTİN KARAYAĞIZ (Muş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de gece
kondu gerçeği konusunda şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan önce 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

İnsanlar hayatlarının büyük bir bölümünü evlerinde geçirir. Çoğu zaman kötü ve yorucu olan iş 
ortamından evlerine giderek dinlenmek ve ertesi güne dinç bir şekilde hazırlanmak isterler. 
Otomobilini dahi park edecek yer bulamayan insanlar maalesef bu gecekondu alanlarında yaşamaktan 
âdeta bıkar hâle gelirler. 

Gecekondu meselesi yıllardır ülkemizin âdeta kanayan bir yarasıdır. Ülkemizde geçmiş yıllarda 
sanayileşmeyle başlayan iç göçlere ve hızlı nüfus hareketlerine karşı hiçbir hazırlık yapmayan 
belediyelerimiz maalesef gecekondulaşma afetinin karşısında seyirci olmaktan öteye gidememiş, 
neticede otoparkı, yeşil alanı, sosyal donatıları olmayan daracık yollarıyla yaşanılmaz şehirler ortaya 
çıkmıştır. Belediye başkanlarımız popülist yaklaşımlarla bu yanlışa göz yummuşlardır. İsmi 
"gecekondu" olsa da dört, beş, bazen sekiz, on katlı yapılardan oluşan bu mahalleleri ıslah etmek de 
çoğu yerde mümkün olamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ Hükümeti iktidara gelince bu sorunu da masaya yatırmış, 
gecekondulaşmaya izin veren belediye başkanlarına ağır cezalar getirmiş, aynca yıllardır gayri faal 
durumda olan TOKİ'yi de çok önemli bir misyonla donatarak harekete geçirmiştir. Toplu Konut 
İdaresi, AK PARTİ iktidarları dönemlerinde hemen hemen Türkiye'nin her ilinde dar gelirli 
insanlanmızı kira öder gibi konut sahibi yaparak gönüllerini fethetmiştir. Altı yıllık AK PARTİ 
hükümetleri döneminde, 81 il ve 543 ilçede, 1.255 şantiyede 360.970 konut rakamına ulaşılmış; 
bunlardan 251 bini bitirilmiştir. Altı yılda 100 bin nüfuslu 13 şehir kurulmuş demektir. 



TBMM B:110 2 5 . 6 . 2 0 0 9 O: 1 

- 8 7 4 -

TOKİ, insanımıza hak ettikleri sağlam, kaliteli ve çağdaş olanaklara sahip güvenli yerleşim yeri 
sunmakta öncülük ederken yeni bir planlı kentleşme ve konut üretim anlayışını oluşturmaya da gayret 
etmektedir. 

TOKİ, konutun yanında, ülke çapında toplam 14.464 derslik, 474 spor alanı, 43 hastane, 75 
sağlık ocağı, 35 kütüphane, 29 yurt ve pansiyon, 335 ticaret merkezi, 271 cami, 15 sevgi evi, 10 
engelsiz yaşam merkezi, 8 adet köprülü kavşak inşa etmiştir. Alt gelir grubuna yönelik olarak 65 ila 
87 metrekarelik konutlar 6 bin TL peşin ve 300 TL taksitle satışa sunulacaktır. 

Tarihî dokunun yenilenmesi ve korunmasına yönelik tescilli taşınmaz kültür varlıkları için 
toplam 161 projeye 12 milyon YTL kredi açılmış, 64 proje tamamlanmıştır. Çevre düzenlemeleri 
kapsamında yaklaşık 17 milyon metrekare yeşil alan düzenlemeleri, 2,5 milyon ağaç ve 3,5 milyon 
çalı peyzajı dikimi gerçekleştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Esenboğa protokol yolu, bir yabancı erkân başkentimizi ziyaret ettiğinde 
âdeta başımızı önümüze eğdirecek bir görünümdeydi. Havaalanından şehre gelinceye kadar sağlı sollu 
dizilmiş gecekondu mahalleleri üçüncü sınıf bir Afrika ülkesi geçiliyor izlenimi uyandırıyordu. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Kentsel Dönüşüm Plam'yla yapılan çalışmayla, hiçbir 
tepki olayı yaşanmadan binlerce gecekondu yıkılmış ve yerine modem binalar yapılmaya başlanmıştır. 

TOKİ, Muş ilimizde 148 ve Bulanık ilçemizde de 144 adet olmak üzere toplam 292 konut inşa 
etmiş olup, değişik ilçelerdeki ilavesiyle birlikte toplam 1.602 konut ve sosyal donatıyla Muş'un en 
modem mahallelerini inşa etmeye devam edecektir. 

Ayrıca, Bulanık ilçemizde, 100 yataklı bir hastane ile bazı ilköğretim okulları ve liselerimizle 
birlikte, şehir merkezimizde 400 yataklı Türkiye'nin en modem hastanelerinden birini de inşa edecektir. 

Bunca destansı işleri başaran bu kurumumuzun Başkanını ve tüm çalışanlarını kutluyor, basa
nlarının devamını diliyorum. 

Konuşmama burada son verirken yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, üç aylan ve Regaip Kan-
dili'nin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyomm. (AK PARTİ 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karayağız. 

Gündem dışı ikinci söz bölgesel ve sektörel teşviklerin uygulama takvimi ve değerlendirilmesi 
hakkında söz isteyen Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'na aittir. 

Sayın Kulkuloğlu, buyumn efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu 'nun, yeni yatırım ve teşvik paketi ile bunun uy
gulama alanına ilişkin gündem dışı konuşması 

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) - Saym Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir toplantı ile geçtiğimiz günlerde detayları kamuoyu ve 
medya mensuplarıyla paylaşılan yeni yatırım ve teşvik paketi ve bunun uygulama alanı hakkındaki 
görüşlerimi yüce Meclisle paylaşmak üzere gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 

Konuşmama başlarken, tüm İslam dünyası ile Türk dünyasının ve tüm yurttaşlarımızın ve siz 
sayın milletvekillerinin dün gece başlayarak Ramazan Bayramı'yla taçlanacak olan üç aylarını ve 
Regaip Kandili'ni kutluyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlanm. 

Yaptığı açıklamada Sayın Başbakan teşvik gerekçelerini şu şekilde açıklıyor: "Küresel krizde 
hükümetler arka arkaya mali önlem paketleri devreye sokmak zorunda kalıyorlar. 2010 yılı da 
nispeten daralmanın olacağı ama krizin kendisini hissettirerek yaşanacağı yani düzelmenin ve 
iyileşmenin olamayacağı bir yıl olacak." diyor Sayın Başbakan. 
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Yine açıklamasıyla Sayın Başbakan daha önce dediği "Kriz bizi teğet geçecek." düşüncesinden 
uzaklaşıp, açık yüreklilikle içerisinde bulunduğumuz ortamda yaşadığımız krizin piyasalara ve 
yaşamımıza etkilerini şu şekilde açıklıyor: Sayın Başbakana göre ihraç mallarımıza olan dış talep 
azalmış, tüketici ve üreticinin güveni düşmüştür; iç talep daralmıştır, üretim ve istihdam bu süreçten 
olumsuz etkilenmiştir. Tabii, bu durumda Sayın Başbakana "Günaydın." demek lazım. Tabii ki buna 
da şükretmek gerekiyor, Allah muhafaza, ya her şey bittikten sonra bunlar fark edilseydi! Kriz 
dünyada belki Ekim 2008'den beri var ancak Türkiye'de Sayın Başbakanın hani o yeni fark ettiği 
krizin etkileri giderek ve her geçen gün artan bir şekilde son üç yıldır zaten var ve küresel kriz 
nedeniyle artık toplumun tüm kesimlerinde bıçak kemiğe dayanmış durumda. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan "Teşvik paketiyle krizin etkilerini azaltmayı amaçlıyoruz." 
diyor ancak hemen arkasından ekliyor: "Bu çalışma yeni yatırımları desteklemek amacıyla 
hazırlandı." Soruyorum Sayın Başbakan'a: Ülkede yeni yatırım yapacak sermayedar kaldı mı ki 
Sayın Başbakan? 

Ekonomik büyümenin süreklilik ve derinlik kazanması için çok yönlü ancak kontrollü, hızla 
uygulamaya geçirilebilen, kolay ulaşılabilen, kaynaklan net tanımlanmış ve oluşturulmuş, uygulama 
takvimi gerçekçi bir şekilde hazırlanmış, sektörel ve bölgesel olarak var olan sorunların çözümüne 
dönük önlem ve tedbirler alınmış, sorunları çözen, var olan kapasitelerin kullanılmasına olanak 
sağlayan, sadece yeni yatınmlan değil mevcut sanayi yatınmlarını da destekleyen ve bu yatırımların 
ekonomik yapılarının rehabilitasyonuyla yok olmalarının önlenerek geri kazanımlarına zemin 
hazırlayacak, ihtiyaç duyulan sektörlerde ve yeni açılacak sektörlerde de yeni yatınmlan özendiren 
ve destekleyen gerçekçi teşvik politikalan derhâl uygulanmaya konmalıdır. 

Peki, yine dönelim şu yeni açıklamaya, bu uygulamaya. "Bölgeler arasındaki gelişmişlik 
farklarını gidereceğiz." diyor Sayın Başbakan. Ona da bir bakalım, bu yeni paket ile giderilebilecek 
mi: Teşvik paketi ile ülke dört bölgeye ayrılmış. Üç ve dördüncü bölgelerde geniş kapsamlı ele 
alınmış teşvik paketi ancak örnek vermek gerekirse benim seçim bölgem olan Kayseri önce ikinci 
bölgedeyken, sağ olsun değerli milletvekili arkadaşlanmızın gayretleriyle üçüncü bölgeye son anda 
kaydırılmıştır. Bu, Kayseri adına çok memnun edici ilk bakışta ancak gerçekleri değerlendirince işin 
hiç de öyle sevindirici, memnun edici bir tarafı olmadığı açıkça görülüyor. Bu da çok üzücü. Bu 
şekilde son dakikalarda birçok il bölgeler arasında kaydırıldı. 

Peki, eğer varsa bu teşvik uygulamasının bir ekonomik hesabı, hesaplanmış, planlanmış kaynak
lan, son değişiklikler bu hesabın dışında hesapsız ve baskıyla yapılınca ne olacak? Doğru dürüst bir uy
gulaması ekonomide, sanayide, istihdamda bu son dakika üçüncü ve dördüncü bölgeye kaydınlan illerde 
olabilecek mi? Maalesef olamayacak. O zaman sormak lazım: Samimiyetiniz bunun neresinde? 

Sanınm Sayın Sanayi Bakanının siz sayın tüm milletvekillerine gönderdiği bölgelerimize özel 
teşvik bilgilendirme notlarına baktınız. Evet, ben de baktım ve bu samimiyetsizliği Kayseri adına 
üzülerek ve endişe ederek gördüm. Sayın Bakan diyor ki: "Bu teşvik çalışmasının temelini Bakan
lıkça hazırlanan 'Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması' çalışması oluşturmuştur." 

Bunu araştıranlarca Kayseri'de var olan plastik ham madde ve ürünleri üretimi tesisleri, mobilyanın 
metal dışı yan sanayi ürünleri üretimi tesisleri -ki ülkenin üretiminin yüzde 70'i Kayseri'dedir- ev tekstili 
ve konfeksiyon ürünleri üretim tesisleri -ki istihdamın önemli bir kısmını oluştururlar- metal ürünler, 
ısıtıcılar, soğutucular, fınnlar, davlumbazlar, kent mobilyalan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kulkuloğlu. 
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MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) - .. .tencere, tava, ev gereçleri, ütü masaları gibi 
bir evin tüm ihtiyaçlarını üretebilen yüzlerce metal sanayi üretim tesisleri ve daha birçok var olan ve 
ülke ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında konusunun esas üretim merkezini oluşturan çok sanayi 
alanı görüyoruz ki bu araştırmada göz ardı edilmiştir. Yani Kayseri'nin adı üçüncü bölgede var ama 
var olan sanayi alanları, teşvik ve destek kapsamında olmadığı için Kayseri'nin aslı, bu teşvik 
içerisinde yoktur. 

Yine soruyorum: Kimi kandırıyorsunuz? Kayseri'nin bir benzeri durumu da Bursa'da. Bursa'nın 
sadece otomotiv ve yan sanayi sektöründe teşvik edileceği öngörülüyor. Peki, Bursa'nın olmazsa 
olmazı ve ana sanayi olan tekstil ne olacak? Makine Sanayisi ne olacak? Var olan yatırımlar ne 
olacak? Onca sanayici ne olacak? Tekstilde istihdam hâlen otomotivin çok üzerindedir. Bunları yok 
sayamazsınız ve saymamalısınız. Ki, örneklerim istihdam açısından iki önemli sanayi şehrinden. 
Peki oralarda öyle de Kars'ta durum farklı mı? Kars'a bakınca da görüyorsunuz ki, hiç sektörel teşvik 
verilmiyor. Bu durumda, geri kalmış bu bölge nasıl ayağa kalkar? Kaldı ki, madem geniş kapsamlı 
ele alıyorsunuz ve krizi aşmak ana gaye, o zaman neden küçük işletmeler esnaf ve sanatkârlar işin 
içinde yok, çiftçiler işin içinde yok? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) - Bir on saniye rica ediyorum Saym Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Devamla) - Bölgelerin ekonomik ve sosyokültürel özel
liklerine ve gelişmişliklerine bakılarak bölgesel teşvik sağlanmalıdır. Ancak illerin de mevcut po
tansiyelleri ve ilçeleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarına da bakılarak yöresel teşvikler 
sağlanmalıdır. 

Konuşmama son verirken yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kulkuloğlu. 

Gündem dışı üçüncü söz, borçlarından dolayı elektrikleri kesilen çiftçilerin sorunları hakkında 
söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'ya aittir. 

Sayın Doğru, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, elektrik borcundan dolayı suyu kesilen çiftçilerin içinde 
bulunduğu mağduriyete ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız'ın cevabı 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tokat ilinde elektrik borcundan 
dolayı suyu kesilen çiftçilerimizin içinde bulunduğu mağduriyeti arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce sizlerin, Türk ve İslam âleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum, 
nice kandiller diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, su, dünyada artık uğruna savaşlar yapılabilecek duruma gelmiş en büyük 
doğal kaynaktır. Ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından kendisine yetebilen dünyadaki nadir 
ülkelerden birisidir. Hayatımızın her alanında kullandığımız suyu bir tanm ülkesi olmamız nedeniyle, 
suyla ilgili halkımızın da büyük sıkıntıları olduğunu da görmekteyiz. 
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Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, ekonomik kriz çiftçimizi de çok ağır bir şekilde 
etkilemiş, tanmsal üretimini gerçekleştirecek girdileri karşılayamaz hâle getirmiştir. Gübre, ilaç, 
tohumluk paraları 2008-2009 yılı olarak durmaktadır. Borç gırtlakta, hacizler kapıdadır. Daha önce 
borçlar taksitlendirilmiş ama yine ödenememiştir. Sonuçta elektrikler kesilmiş, tarlalar da susuz 
kalmıştır. Tüm bu zorluklara rağmen tarlasını ekerek geçimini sağlamaya çalışan çiftçimizin suya 
en ihtiyaç duyduğu zamanda devlet sırtını dönmekte, âdeta onlan ateşe atar görünmektedir. Ülkemizin 
birçok yerinde olduğu gibi bunun son örneği, Erbaa ilçemizde, Çalkara köyümüzde elektrik 
borcundan dolayı suların kesilmesidir. Ayrıca, Erbaa ilçemizde sağ sahil ve sol sahil sulama 
kanallannın tamamı, hatta iki tane özel sulama firmasının faaliyeti de elektrik borcu yüzünden 
maalesef kapanmıştır. Mahsulün en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde suyunun verilmemesi hem 
mahsulü hem de çiftçiyi yakmaktadır. 

Son yedi yıldan beri tarım kesimi yok edilmeye çalışılmıştır. Tarım sektörünün millî gelir 
içerisindeki payı devamlı olarak düşmektedir. Köyünde yaşarken, kendi aile ekonomisi içerisinde 
ürettiği et, süt, yoğurt, tahıl gibi temel gıda maddelerini yeterli seviyede tüketen insanlar, AKP 
politikalarıyla açlığa ve yardıma muhtaç hâle getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ırmaklarda, göletlerde su bulunmasına rağmen biz suyu kullanamıyoruz. 
Sulu tanmın yapıldığı ülkemizin birçok bölgesinde ürünün gelişmesi için vazgeçilmez unsurlardan 
biri olan suyun verilmemesi mahsulün kalitesini düşürdüğü gibi, çiftçimizi de çok büyük zarara 
sokmaktadır. Su akar ve biz bakar durumdayız. Çiftçimiz hasadını bitirmediği için cebinde parası 
yoktur. Teşvik paraları zamanında ödenmediğinden vatandaşımız devlete ve kurumlara değil, gerçek 
kişilere dahi borcunu ödeyememiştir. Bir tek elektrik borcu yok ki, gübre, mazot, işçi ücretleri, hepsi 
bu dönemde birikmiş dummda. Çiftçi hasadını alacak ki bu saydığımız borçlarıyla birlikte elektrik 
borcunu da ödeyebilsin. 

Ayrıca, çiftçimiz geçen yıllarda ciddi kuraklıkla mücadele etmiş, iki üç yıl üst üste emeğinin 
karşılığını alamamıştır. Çiftçinin dayanacak gücü kalmamıştır. İki üç yıl kuraklık, bu yıl faturası bir 
hayli ağır olan ekonomik kriz, her sektörde olduğu gibi çiftçimizi âdeta silindir gibi ezmiş ve 
beraberinde de mağdur etmiştir. 

Dünyanın her tarafında çiftçi karşılıksız destekleniyor. Bilhassa, özellikle, görüşmelerini yapmış 
olduğumuz Avmpa Birliği ülkelerinin hepsinde, Amerika Birleşik Devletleri dâhil olmak üzere, çok 
büyük desteklerle çiftçiler karşı karşıyadır ama nedense bizim ülkemizde çiftçimizi tam olarak 
desteklemiş olduğumuzu söyleyemiyoruz. Acaba biz neden desteklemiyoruz? Bu elektrik 
borçlanndan dolayı suyu kesilen, mağdur edilen belde ve köylerimiz... Bir tek Tokat'ta değil, ülkenin 
birçok yerinde, şu anda Türkiye'nin birçok yerinde değerli milletvekilleri, elektrik borçlarının 
ertelenmesini ve sularının açılmasını insanlann ne kadar beklemekte olduğunu görüyoruz. 

Ben bu konuşmayı yapmadan önce kendi bölgemdeki birçok yerle görüştüğüm zaman, sulama 
birlikleriyle görüştüğüm zaman, sulama birliklerindeki insanlar çok süratli bir şekilde bunun 
çözümlenmesini, bu somnun ortadan kaldırılması noktasında Hükümetten çok önemli, ciddi 
beklentiler içerisinde olduklarını ifade etmeye çalışıyorlar. 

Devlet üretenin yanında olmak zorundadır değerli milletvekilleri. Çok ciddi, ağır şartlarda üretim 
yapmaya çalışan çiftçinin bulunduğu koşulları mutlaka ama mutlaka rahatlatmalıyız. Suyunu keserek 
onları cezalandıranlayız. Suyunu kestiğimiz zaman sadece kendisinin değil, çoluğunun çocuğunun 
nzkmı ve bir yıldan beri vermiş olduğu emeklerin hepsini bir anda yok etmiş olma dummuyla karşı 
karşıya kalınz. O manada da gelişen ekonomiden, rekabetten bahsediyoruz. Bu şartlarda hâlen ülke 
ekonomisini ayakta tutan tarımın Batılı ülkelerle rekabet etmesini, ayakta kalmasını nasıl bekleriz? 
Yani tamamen yok olma dummuyla karşı karşıya kalınmıştır. 
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Çiftçimizin durumu gerçi hiçbir zaman iyi olmamıştır ancak tarımın mutlaka desteklenmesi ve 
de bunun köylüye direkt olarak verilmesi gerekmektedir. Çiftçi, reel manada doğrudan gelir desteği 
dâhil desteklenmelidir. Yoksa, kendine yetmeyen, ithalat yapmak durumunda kalan bir Türkiye ile 
karşılaşırız. 

Sayın milletvekilleri, bizler bu insanlar sayesinde ekmek yiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

REŞAT DOĞRU (Devamla) - Yaşam için gerekli olan temel gıdalarımız çiftçilerimiz tarafından 
karşılanmaktadır. Kısacası, Atatürk'ün dediği gibi "Köylü, milletin efendisidir." Gelin, efendimize 
karşı nankör olmayalım. Bu manada da vakit kaybetmeden ama vakit kaybetmeden... Çünkü bir 
haftalık ve on günlük süre içerisinde şayet elektrikler açılmazsa sulardan faydalanmamış olacağız ve 
tüm manasıyla hem sebzemizi yakmış olacağız hem meyve fidanlarımızı ortadan kaldırmış olacağız. 
Yeni atanmış olan Sayın Enerji Bakanımızdan bunları bekliyoruz. İnşallah, Enerji Bakanımızın 
vermiş olduğu talimatlarla çiftçilerimizin yüzü güler de biz de bu manada da hem elektrik borçlarını 
ertelemiş olur veyahut da en azından çiftçilerin elektrik borçlarının bir kısmı silinmiş olur ve 
beraberinde çiftçilerin yüzünü güldürürüz diyor, yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Doğm, teşekkür ediyomm. 

Gündem dışı konuşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız cevap vereceklerdir. 

Sayın Bakanım, buyumn. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; ben de hepinizin kandilini kutlayarak sözlerime başlamak istiyomm ve Sayın Reşat 
Doğru'ya da teşekkürlerimi bildiriyorum hassasiyetinden dolayı. 

Şimdi tabii, tarımsal sulamalar hakkında yaptığımız bir dizi çalışmalar var. İsterseniz bunu ön
ceki yıllara sari bir özet yaparak gündeme geçelim. 

2000 yılından bu tarafa özellikle anapara borçlanndaki gelişmeyi aktarmak istiyomm: Gittikçe, 
2001 ve 2002 yıllarında özellikle yüzde 128 ve yüzde 109 oranlarında çiftçilerimizin ana borcunda, 
anapara borcunda bir artış var. Bizim, 2003 yılında yaptığımız yapılandırmadan sonra özellikle 410 
milyon TL'ye - o günün rakamlarıyla- çıkan anapara borcun yüzde 52'ler civarında bir artış mikta
rına azaldığını görüyoruz. Bunu izleyen yıllarda yüzde 37; 2005 yılında yüzde 26, yani anapara bor
cunda bir düşüş var. Yani yapılandırma, aslında çiftçi vatandaşlarımız tarafından, çiftçilerimiz 
tarafından olumlu karşılanıyor ancak bu anapara borcundaki düşmeyi engellemiyor. Böyle bir tahlil 
yapmak, böyle bir teşhis koymak zorundayız. 

2005 yılındaki yaptığımız yapılandırmayla beraber bu yüzde 26'lara kadar düşen anapara bor
cundaki artış miktarı takip eden 2006 yılında yüzde 25'lere, 2007 yılında yüzde 28'lere ve tekrar 
2008 yılında da yüzde 31 'lere çıkıyor. Yani tekrar bir artış eğilimi gösteriyor. 

Şimdi, ne yapmak lazım? Öncelikle yaptığımız hazırlık -kısmen de başında bulunduğum dağıtım 
şirketlerinden dolayı edindiğim tecrübe de bunun gösteriyor- mutlaka TEDAŞ Yönetim Kumluna bu 
manada bir yetki vermek lazım, biraz elastikiyet, biraz fleksibilite vermek lazım. Nedir? Şimdi, 
çiftçimiz geliyor, haklı olarak o anda elindeki mahsulün parasını almamış ancak fatura tahakkuk etmiş, 
tahsilatı yapmak için iki aylık kısımda faiz ödememesi lazım. Şimdi, biz arkadaşlarımızla bunun 
çalışmasını yapıyoruz. Öncelikle, mahsuldeki aldığı parayla tahsilat zamanını örtüştürmemiz lazım, 
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denk getirmemiz lazım ki faiz tahakkuk etmesin ama aynı zamanda, çiftçi kardeşlerimizin de 
vatandaşlarımızın da bu hususta hassasiyet gösterip bundan sonraki, tekrar bir çalışmamız var -zannediyorum 
bu konuda iktidarıyla muhalefetiyle bütün partilerimiz buna destek vereceklerdir- bu yapacağımız çalışmayla 
beraber, geriye dönük borçların ki o borçların miktarı, 1,5 milyar TL asıl para ve yaklaşık 1 milyar TL 
civannda da faizi olmak üzere 2,5 milyar TL. Bu ciddi bir para ama pancar üreten, buğday eken, patates 
üreten ve özellikle cazibeli sulama değil enerjiyle kuyudan çıkarttığı suyla beraber bu mahsulü elde eden 
çiftçilerimizin bu konuda daha da dikkatli olması gerekiyor. 

Peki, cazibeli sularla alakalı ne yapmamız lazım? O konuda da yine Hazinede yaptığımız top
lantıda, özellikle şunu belirtmek istiyorum: Mahsul alınan toprakların yüzde 80'i cazibeyle sulanı
yor ülkemizde, yüzde 20'si de kuyulardan çıkarttığımız sularla ve cebrî dediğimiz elektrikle. O 
zaman, cazibeli sulardan aktaracağımız bir kısım fonların, şu anda bir miktar yüksek bulduğumuz 
elektrikle sulanan arazilere bir nevi takviye yapılması lazım. Bu, ileriye dönük bir düzenlememiz 
olabilecek. Geriye dönük düzenlemede ise zamanında borcunu ödeyen çiftçilerimize haksızlık yap
mamak açısından, Merkez Bankasının borçlanma limitleri dâhilinde faizi eşkale edip, anaparayla 
birleştirip otuz altı ay taksit yapmak, böylece çiftçilerimizin tekrar bir nefes alabilmelerini sağlaya
bilmek. Bu düzenleme üzerindeki çalışmalanmız da hemen hemen son noktasına geldi, bunu da in
şallah yapacağız. 

Şu anda tahsilat oranımız yüzde 54'lere, 55Mere düşmüş durumda. Elinde, parasını almış ol
duğu hâlde yatırmayan çiftçilerimiz var "Bu konuda acaba faiz tamamen sıfırlanır mı?" diye. 

Değerli arkadaşlar, faizin tamamen sıfırlanmış olması, aslında, zamanında bu parayı ödeyen 
çiftçi kardeşlerimize de yapılan bir haksızlık olur. O açıdan, ben huzurlarınızda bütün vatandaşları
mızı bu konuda daha hassas olmaya ve elindeki mevcut parayı -en azından mahsulüne karşılık şeker 
fabrikasından veya diğer kamu kuruluşlanndan aldığı- mutlaka yatırması gerektiği kanaatini bir kez 
daha sunuyorum. 

Bakın, 2003 yılında birikmiş alacakların TEFE üzerinden yapılandırılmasını -ki faiz oranı o 
anda çok yüksekti- sağlayacak bir çalışma yapmıştık ve bundan tam 26 bin abonemiz yararlanmıştı 
ve 21 milyon TL civarında da artı bir tahsilat yapılmıştı. Sulama yapan çiftçilerimizin abone sayısı 
toplam 386 bin ama şu anda borcu olan abone sayısı da -zamanında ödemeyen veya gecikmiş bulu
nan abone sayımız- 148 bin. Bu önemli bir rakam. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Bakanım, affedersiniz, Hatay'da çiftçilerin elektrikleri ke
sildi, tam pamuk sulama zamanı. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Şöyle: Borcunu 
ödemeyen çiftçilerimizin elektrikleri tabii ki kesildi. Ancak burada ne yapabiliriz? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Bir çözüm üretelim yani. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Sayın Başkanım, 
ne yapabiliriz? Yapılacak işlem şu: Şu anda, yann gidip çiftçimiz müracaat etse TEDAŞ ve bağlı ku
ruluşlar, bağlı müessese müdürlükleri otuz altı ay taksitiendirip, en az otuz altıda 1 'ini peşin yatırıp 
onunla beraber elektriklerin açılması... 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Onu da yapamadığı için zaten... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Bakın, ama arka
daşlar, otuz altıda 1 'ini yatıramazsa... 
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Buyurun. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Borcu 36 bin TL, 
eğer otuz altıda 1 'ini yatıramazsa... 

Arkadaşlar, biz bir sistematik koyuyoruz. Bu koyduğumuz sistematikte şuna dikkat etmemiz 
lazım... 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - O var zaten. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Biz kolaylık gös
tereceğiz ama bu kolaylığın da istismar edilmemesi lazım. O yüzden yeni bir düzenleme getirmek du
rumundayız. Bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık ve geçmişe dönük ise -bakın- 2005 yılında 
Bakanlar Kurulu kararıyla borcu olmayan abonelere kilovat saat başına 1,7 kuruş civannda bir indi
rim yapıldı. Bu da zamanında parasını ödeyenlere haksızlık yapmamak açısından. 

Bu açıdan, ben iktidarıyla muhalefetiyle bu konudaki yapılacak çalışmalara hep beraber destek 
olmamız gerektiğini sunuyorum ve bölgeler itibarıyla -merak edersiniz diye belki, bahsetmek iste
rim- şu anda sulamada tüketim ve alacaklann yoğun olduğu bölgeler itibarıyla 2008 yılında Meram 
bölgesinde yaklaşık 1,4 milyar kilovat saat, Dicle bölgesinde 728 milyon kilovat saat, Gediz bölge
sinde takribi 500 milyon kilovat saat, Toroslar'da 450 milyon, Osmangazi'de 240 milyon, Akdeniz 
Bölgesi'nde 200 milyon, Fırat bölgesinde de 128 milyon kilovat saat olmak üzere bir tüketim ger
çekleşmiş durumda. 

Bu tüketimlere bağlı olarak kimler ne kadar, hangi bölgede borçlarını ödeyememişler dersek: 
Meram bölgesinde 540 milyon TL civannda alacak var, Dicle bölgesinde 1,2 milyar TL, Gediz'de 
100 milyon, Toroslar'da 179 milyon, Osmangazi'de 27 milyon TL. Dikkat ederseniz, Fırat bölgesinde 
çok fazla elektrik kullanılmış olmasına rağmen, diğer kısımlarda cazibeyle sulamalar olduğu için 
oralardaki ödeme miktarlarında bir sıkıntı yok. Yani cazibeyle sulamayla elektrik kullanarak sulama 
arasındaki farkı burada da görmüş oluyoruz. 

Ben, bütün bu duygu ve düşünceler içerisinde yapacağımız düzenlemeyle beraber inşallah daha 
rahat ödenebilir bir imkân oluşturulmasını teminen hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Aslanoğlu, size bir dakikalık bir süre vereyim. 

Buyurun Saym Aslanoğlu. 

V.- AÇIKLAMALAR 

/.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız 'ın gündem dışı konuşmaya verdiği cevaba ilişkin açıklaması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Taner Yıldız 'ın cevabı 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, şu anda kapalı olan elektrikleri bir an önce açın. 

Herhalde Sayın Bakan beni duymuyor. 

BAŞKAN -Sayın Bakan duyuyor, duyuyor. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Duymuyor, duymuyor. 

BAŞKAN - Enerji Bakanımız duyuyor. Ferit Mevlüt Aslanoğlu "Beni duymuyor." diyor da ben 
de diyorum ki "Sayın Bakan iki işi bir arada yapar, hem konuşur hem dinler." diyorum. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Şu anda, yeni düzenleme yapana kadar rica edi
yoruz size hepimiz: İnsanların mahsulü yandı, hiç değilse ürünlerini kaldırana kadar kapalı olan elek
trikleri lütfedip açar mısınız. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, teşekkür ediyorum. 

Bir de Sayın Ağyüz'ün bir talebi var. 

Sayın Ağyüz, buyurun efendim. 

2.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 
gündem dışı konuşmaya verdiği cevaba ilişkin açıklaması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız'ın cevabı 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, benimki de aynı mealde. 

Sayın Bakanım, bizim Gaziantep bölgesinde sulama suyu elektrikleri kesik olduğu için ürünler 
sulanamıyor, büyük mağduriyet var. Bu sizin dediğiniz düzenleme zaten var ama bunu karşılayacak 
güç çiftçide olmadığı için bunu yatırıp açamıyor, o nedenle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yani fa
izlerinin yeniden düzenlenip yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç var. Diğer şeyleri çözüyoruz, bazı sorun
ları çözüyoruz. Çiftçiler de büyük kesim. Gerçekten bu mevsimi böyle geçirirlerse çok ürün heba olacak. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağyüz. 

Sayın Bakanım, eklemek istediğiniz bir konu varsa buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; tabii bu hususla alakalı, bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığına bağlı normalde TEDAŞ 
kurumsal olarak ancak fiili olarak Maliye Bakanımızla beraber, tabii hep beraber -bu ülkemizin me
selesi- ve bununla alakalı da kovuşturacağız. 

Geçen hafta içerisinde gerek Malatya bölgesi için gerekse Gaziantep bölgesi için, her bölge
mizde yapılan çalışmalarla alakalı Hazinenin, Maliyenin, Enerji Bakanlığının hep beraber olduğu 
bir ortamda bunu değerlendirdik. Biraz önce bahsettiğim gibi 2,5 milyar TL civarında alacak var. 

Değerli arkadaşlar, bir kere enerji KİT'leri kendi arasındaki alışverişi mutlaka sıhhatli bir şekilde 
yapmak durumunda. Bunun için de nakit akışının olabildiğince sağlıklı olması lazım ancak tarımsal 
sulama borçlarıyla alakalı vatandaşımızın hassasiyetini ve içinde bulunduğu sıkıntıyı anlıyoruz. 

Şimdi ne yapmamız lazım? Bir kere TEDAŞ müessese müdürlüklerine, arkadaşlarımıza şunu 
söyledik: Gelen çiftçimize mutlaka kolaylık sağlayalım ancak ödeme planıyla alakalı da lütfen çift
çilerimiz bir plan sunsunlar. Desinler ki: "Biz bu borcu otuz altı ayda, şu taksitlerle yatırabiliriz." 
İlle eşit taksitlerle olması gerekmeyebilir, otuz altı ay eşit taksit de isteyebilir. Ama takdir edersiniz 
ki otuz altı ay taksitin bir tane taksitini en az yatırarak bu elektriğin açılmasını sağlamaları gerekir. 
Bununla alakalı arkadaşlarımız olabildiğince hassasiyetlerini koruyorlar ve kolaylık da gösteriyor
lar. Birçok bölge için konuştuğumuz, TEDAŞ Genel Müdürümüzle ve müessese müdürlerimizle ko
nuştuğumuzda da bu kolaylıkları gösterdiklerini söylediler. Bu kolaylıklar devam edecek ve aynı 
zamanda faizle alakalı yapılandırmalarda -biraz önce bahsettiğim gibi- ödeme yapanlara da haksız
lık yapmamak açısından makul bir düzeye indirilip hem faizleri hem de anaparaları uzun döneme tak-
sitlendirilecektir. 

Arz ediyorum Saym Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
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Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

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

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL K U R U L A SUNUŞLARI 
A) ÖNERGELER 

1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in (6/1353, 6/1355, 6/1356, 6/1368) esas numaralı 
sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/142) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular Kısmının 452, 454, 455 ve 469 sıralarında yer alan (6/1353, 1355, 
1356 ve 1368) esas numaralı sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

I.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 milletvekilinin, belediyelere kamu 
paylarının dağıtımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/417) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de 16 adet Büyükşehir Belediyemiz kurulmuş, bu Belediyelerimiz ile diğer il Beledi
yelerimiz, farklı iki yasa ile yönetilmekte, kamudan aktarılan paylar ise kendi kanunlarına göre ya
pılmaktadır. Kamu kaynaklan nüfusa göre aktarılmakta ancak Büyükşehir Belediyelerine diğer il 
belediyelerine göre çok yüksek kaynak aktanlmaktadır. Mevcut Büyükşehirlerin olduğu bazı illerin 
merkez nüfusları çok düşük olmasına karşın bu illerimize 30-40 km. uzaklıktaki ilçeler Büyükşehir 
belediyesi kapsamı içerisine alınarak diğer il belediyelerimize büyük haksızlık yapılmıştır. Bazı il
lerimizdeki tüm köyler Büyükşehir belediyesi kapsamına dahil edilmiştir. Mevcut Büyükşehirlerin 
30-40 km. lik geniş bir çember içine alınmasına rağmen nüfuslarının 370 ila 550 km. arasında olduğu 
görünmektedir. Ancak halen mevcut il belediyelerimizden etraflarındaki hiçbir mücavir alan ilave 
edilmeden merkez ilçe nüfuslarının 450-650 bin arasında olduğu görülmektedir. Bu illerimizin 30-
40 km. lik bir alandan büyütülmesi halinde nüfuslanmn 600-800 bin kişiye ulaşacağı açıkça görüle
cektir. Nüfusu 370 bin olan bir Büyükşehir Belediyesine kamu kaynaklarından yılda 160 milyon TL 
aktarılmasına karşın nüfusu 600-650 bin olan bir il belediyesine ise 80 milyon TL pay verilmekte
dir. 600-650 bin nüfusa sahip bir ilimizin Büyükşehir kapsamında değerlendirilmesi halinde ise yıl
lık 250 milyon TL pay alacaktır. 80 milyon TL olan il Belediyesine yılda ilave 170 milyon daha 
eksik pay verilmesine hak hukuk adalet açısından açıkça değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu 
payları, Büyükşehir ve il Belediyeleri arasında haksız ve adaletsiz bir şekilde dağıtılmakta, nüfus ba
sma üç kata ulaşan farklılıkların her yıl için Büyükşehir Belediyelerine geometrik olarak sağladığı 
avantajlar dikkate alınırsa, diğer il Belediyelerimize sosyal ve ekonomik olarak çok mağdur olduk
ları her geçen yıl ise daha çok mağdur olacakları ise diğer bir gerçektir. 
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1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 

2) Atila Emek (Antalya) 

3) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 

4) Yaşar Tüzün (Bilecik) 

5) Rasim Çakır (Edirne) 

6) Tekin Bingöl (Ankara) 

7) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

8) Tansel Barış (Kırklareli) 

9) Gürol Ergin (Muğla) 

10) Şevket Köse (Adıyaman) 

11) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

12) Turgut Dibek (Kırklareli) 

13) Nesrin Baytok (Ankara) 

14) Gökhan Durgun (Hatay) 

15) Abdulaziz Yazar (Hatay) 

16) Sacid Yıldız (İstanbul) 

17) Akif Ekici (Gaziantep) 

18) İsa Gök (Mersin) 

19) Tayfur Süner (Antalya) 

20) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

21) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 

22) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 

23) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

24) Ali Kocal (Zonguldak) 

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 20 milletvekilinin, tarım arazilerinin kullanım durumunun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/418) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçesini ekte sunduğumuz, ülkemizdeki genç nüfusun yoğunluğu ve nüfus artış hızımız 

dikkate alındığında, vatandaşlanmızın gıda güvenliğinin sağlanması ve gelecek nesillere yaşanabilir 
bir ülke bırakabilmemiz için, tanm arazilerimizin bugünkü durumu, uluslararası işbirliği anlaşmaları 
çerçevesinde veya gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla ne kadannın yabancı ülke, kişi ve kurumlanna 
satıldığının veya uzun süreli kullanımlanna tahsis edildiğinin araştınlıp tespit edilmesi, alınması gereken 
tedbirlerin ve bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi için Anayasa'nın 98'inci, iç 
Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Mümin İnan (Niğde) 
2) Oktay Vural (İzmir) 
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Büyükşehir Belediyeleri ile il Belediyeler arasında kamu payları dağıtımının haksız ve adalet
siz olduğu açıkça görülmektedir. Anayasanın 98. Maddesi ile İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederim. 
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3) Mehmet Akif Paksoy 

4) Sabahattin Çakmakoğlu 

5) D. Ali Torlak 

6) Şenol Bal 

7) Cemaleddin Uslu 

8) Beytullah Asil 

9) Tunca Toskay 

10) H. Hamit Homriş 

11) Yılmaz Tankut 

12) Abdulkadir Akçan 

13) Muharrem Varlı 

14)Recep Taner 

15) Rıdvan Yalçın 

16) Necati Özensoy 

17) Faruk Bal 

18) Kemalettin Nalcı 

19) Süleyman Lâtif Yunusoğlu 

20) İsmet Büyükataman 

21) Mehmet Şandır 

Gerekçe: 

(Kahramanmaraş) 

(Kayseri) 

(İstanbul) 

(İzmir) 

(Edirne) 

(Eskişehir) 

(Tekirdağ) 

(Trabzon) 

(Antalya) 

(Bursa) 

(Adana) 

(Adana) 

(Aydın) 

(Ordu) 

(Bursa) 

(Konya) 

(Afyonkarahisar) 

(Bursa) 

(Mersin) 

Bir cm toprağın oluşabilmesi için 400 seneye ihtiyaç olduğu, tarım yapılabilmesi için ise, en az 
60 cm toprak kalınlığı gerektiği yani tarım arazisinin 20-25 bin senede oluştuğu konunun uzmanları 
tarafından ifade edilmektedir. Dünyada, son yıllarda gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar 
neticesinde, fınansal olarak güçlü olan, ancak yeterli tarım arazisi olmadığından dolayı, tarımsal 
üretimde yetersiz kalan birçok ülkenin, nüfusunu doyurmak için dünyanın dört bir yanından tarım 
arazisi satın alma ya da kiralama yoluna başvurduğu bilinmektedir. Son zamanlarda, iç ve dış basında 
çıkan bazı haberlere göre, ülkemizin tarım arazilerinin de bu ülkelerin hedef alanları içerisinde olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Nüfusumuzun üçte birini barındıran bu alanda, son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar 
sonucu, tarım adeta sömürüye açılmış, iç ve dış ticaret hareketleri tarımın aleyhine işleyecek şekilde 
kurgulanarak, tanm sektöründen diğer sektörlere sermaye aktarımı devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. 
Üretici yüksek faiz ve girdi maliyetine karşılık düşük fiyat kıskacıyla üretim yapamaz hale getirilip 
sektörü terk etmeye zorlanmıştır. Ülkemiz için yaşamsal bir öneme sahip olmasına rağmen, geçmiş 
yıllarda tarıma kazandırılan kurumsal kimlikler ve koruma tedbirleri özelleştirme ve aşın liberal 
uygulamalar yoluyla kaldırılarak, iç ve dış piyasalara karşı kendi ekonomik örgütlenmesini 
tamamlayamayan Türk çiftçisi, dünya piyasalarında AB'nin, ABD'nin ve hatta Uzak Doğunun 
örgütlenmiş ve bazı tarım mallarında aşırı üretime ulaşmış üreticileriyle rekabete itilerek borç 
batağına sürüklenmiştir. Bu politikalar sonucu maalesef ülkemiz tarımsal üretimde kendine yetebilen 
ülkeler arasından tarım ürünleri ithal eden ülkeler kategorisine gerilemiştir. 

Yeterli miktarda gıdanın üretilmesi, bu yeterli miktardaki gıdanın istikrarlı bir şekilde dağıtılması 
ve ihtiyaç duyanların bu gıdalara hem ekonomik hem fiziksel olarak güvenli şekilde erişiminin gü
vence altına alınması, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından tanımlanan "gıda 
güvenliği" kavramının en önemli şartları arasında sayılmaktadır. 
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1) Akif Akkuş (Mersin) 

2) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 

3) D. Ali Torlak (İstanbul) 

4) Reşat Doğru (Tokat) 

5) Süleyman Lâtif Yunusoğlu (Trabzon) 

6) Hakan Coşkun (Osmaniye) 

7) H. Hamit Homriş (Bursa) 

8) Ali Uzunırmak (Aydın) 

9) Alim Işık (Kütahya) 

10) İsmet Büyükataman (Bursa) 

11) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

12) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

13) Yılmaz Tankut (Adana) 

14) Muharrem Varlı (Adana) 

15) Münir Kutluata (Sakarya) 

16) Erkan Akçay (Manisa) 

17) Bekir Aksoy (Ankara) 

18) Şenol Bal (İzmir) 

19) Mümin İnan (Niğde) 

20) Recep Taner (Aydın) 

21) Mehmet Şandır (Mersin) 
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Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki tanm arazisi potansiyelinin 28 milyon hektar olduğu bunun 
yaklaşık 18 milyon hektannın tarımsal amaçla kullanıldığı ancak kalan miktarın hızla sanayi ve konut 
alanı olarak yapılaşmaya açıldığı ve ne kadannın yabancı ülke kurum ve kuruluşlannın kullanımında 
olduğunun net olarak bilinmediği ifade edilmektedir. Bu sebeple ülkemiz genelinde tarım arazilerinin 
envanterinin çıkarılmasına, ne kadannın kamunun ne kadannın üreticilerin tasarrufunda bulunduğu, 
uluslararası işbirliği anlaşmaları çerçevesinde veya gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla ne kadannın 
yabancı ülke, kişi ve kurumlanna satıldığının veya 10 yıldan uzun süreli kullanımlanna tahsis edildiğinin 
net bir şekilde ortaya çıkanlarak, ülkemizin gıda güvenliği açısından, uygulanan tanm politikalannın 
gözden geçirilip, yeni tanm politikalannın geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Yukanda açıklanan sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılması gerekmektedir. 

3.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 20 milletvekilinin, kamyoncu esnafının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/419) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde yük taşımacılığının yüzde 91 'i kara yolu üzerindeki kamyon olarak bilinen taşıt araç
ları ile yapılmaktadır. Türkiye, Avrupa ile Asya ve Yakın Doğu ülkeleri arasında transit geçişe sahne 
olan bir ülkedir. Bu yüzden ülkemiz kara yollarında güvenli ve düzenli bir trafiğin sağlanmasında 
"Kamyonlar ve kamyoncu esnafının sıkıntıları" konulu Anayasa'mızın 98 ve İç Tüzük'ün 104 ve 
105'inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 
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Gerekçe: 
Türkiye'de yük taşımacılığının % 91'i kara yolu üzerinde kamyonlarla yapılmaktadır. Ülke

mizde, kara yolu taşımacılığı için gerekli belgelere sahip yaklaşık 400 bin kamyon bulunmaktadır. 
Özellikle ülkemiz gibi demir yolu ve deniz yollarının yetersiz olduğu ülkelerde uzun mesafeler 

dâhil, kamyon taşımacılığının yapılması kaçınılmazdır. Demir yolu ve deniz yolu taşımacılığında da 
aynca kamyon taşımacılığına ihtiyaç duyulmaktadır. Yani yükleme alanındaki bir malın istasyon ve 
limana ulaştırılmasında kamyon kullanıldığı gibi, yük boşaltma alanından onun pazar veya kullanı
cıya ulaştınlmasında da kamyon taşımacılığına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kamyon taşımacılığı yapan vatandaşların çoğu kendisi ve ailesinin imkânlannı zorlayarak bir 
kamyona sahip olmuş ve bin bir meşakkatle kamyonculuk mesleğini yerine getirmektedirler. Bu es
nafın karşılaştığı meşakkatin başında tabiat şartlan gelmekle birlikte, daha çok yol güvenliğini sağ
layan trafik görevlilerinden şikâyet etmektedirler. Ancak mecbur oldukları için de bu mesleği yapmak 
zorundadırlar. Son zamanlarda kazançlarının çok düştüğünü, borçlarını ödemede zorlandıklarını 
bunun sonucunda da icralık olduklarını belirtmektedirler. En büyük şikâyet ve korkuları da icradan 
dolayı, yükü ile birlikte, herhangi bir noktada araçlarının durdurulması ve aracın bağlanmasıdır. 
Hemen her gün bu konuyla ilgili şikâyetler ve yardım isteyen feryatlarla karşılaşmaktayız. 

Kamyoncu esnafı, ağır bir vergi yükü altında bulunduğunu, birkaç yıl öncesine kadar araçların 
net ağırlıklarına göre vergilendirilmeleri söz konusu iken, bugün azami toplam ağırlık üzerinden ver-
gilendirildikleri belirtilmekte ve bunun adil olmadığı konusunda şikâyete konu olmaktadır. 

K belgesi sorunu olarak adlandırılan konu da, hem bu belge karşılığında para alınması, hem de 
Kİ, K2, K3 diye belgelerin ayrıldığı, bununda esnafı mağdur ettiği iddia edilmektedir. Yani ev eş
yası taşınması için verilen K3 belgesine sahip bir kamyon, Antalya'ya ev eşyası götürmüş, gelirken 
de bir miktar sebze yüklemiş ise, cezai müeyyide uygulanmaktadır. Bu kamyoncu esnafını mağdur 
ettiği gibi, ev eşyası taşıyanı da, mağdur edecektir. Bu yüzden ayrı ayrı, K belgesi yerine tek tip K 
belgesi verilmesi uygun olur. 

SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi), odalar eğitim vererek esnafa bu belgeyi vermekte idi (Ticari 
Taşıt Belgesi adı altında) 10.05.2006'da bunlar iptal edildi ve yerine SRC belgeleri önce Bakanlıkça 
(Ulaştırma) daha sonra da özel kurslarla bu belgeler 450 TL karşılığında verilmektedir. Odalar tara
fından verilmesi uygun görülmektedir. 

Kantar uygulaması az da olsa baş ağntmaktadır. Kantarın olmadığı bir mekânda yüklenen yükün 
miktarı olduğundan fazla gelebilmektedir. Bu da önemli bir ceza konusu olmaktadır. Yükü verenin 
bu konudan sommlu tutulması, fazla yüke engel olacaktır. 

Kamyon kullanacakların yaşı 63 olarak sınırlanmıştır. Hâlbuki otomobil kullananlarda böyle bir 
sınırlama bulunmamaktadır. Bu da adil bir uygulama değildir. Psikoteknik uygulaması adı altında, her 
beş yılda bir kontrolden geçirilen kamyoncu esnafının, işini yapıp yapamayacağı da, zaten ortaya 
çıkmaktadır. 

Kamyonculuk faaliyeti bir aile işletmesidir. En az iki kişiden meydana gelen ortak bir çalışma 
ile gerçekleşmektedir. Bu yüzden diğer iş kollarındaki işletmelere ne gibi, işletme kolaylığı ve vergi 
indirimi uygulanıyorsa kamyoncu esnafına da uygulanmalıdır. Kamyoncu esnafı, yakıt alır, vergi 
öder, lastik alır vergi öder, parça alır vergi öder, ayrıca gelir vergisi öder. Kısaca kullandığı mesleki 
her ihtiyaç malzemesi vergiye tabidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, genel bütçeye, kamyoncu 
esnafı azımsanmayacak miktarda gelir katkısında bulunmaktadır. Kamyoncu esnafına teşvik ne 
olabilir? Yakıt'ta, parça alımında, lastik alımında ve taşıdığı yük miktarında olabilir. Bütün bunlar, 
kamyoncu esnafının durumunu düzelteceği kanısını taşımaktayım. 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza 
sunacağım. 

C) TEZKERELER 

1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde 
bulunduğu dönemde de komisyon çalışmalarını sürdürmesine ilişkin tezkeresi (3/851) 

24/06/2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 23 üncü Dönem 
3 üncü Yasama Yılının 24 Haziran 2009 tarihli 3 üncü toplantısında; 

Görev alanına giren gelişmelere ivedilikle müdahale edebilmek amacıyla Komisyonun, 
TBMM'nin tatilde olduğu dönemde çalışmasına karar verilmiştir. TBMM İçtüzüğünün 25 inci maddesi 
uyarınca gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Güldal Akşit 

İstanbul 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İnsan Haklan İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylannıza sunacağım. 

2.-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde 
bulunduğu dönemde de komisyon çalışmalarını sürdürmesine ilişkin tezkeresi (3/852) 

24.06.2009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzun 23'üncü Dönem 3'üncü Yasama Yılı 24 Haziran 2008 tarihli 28'inci toplan
tısında; "Ülkemizde ve dünyada meydana gelebilecek Komisyonun görev alanına giren gelişmelere 
ivedilikle müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla Komisyonun, TBMM'nin tatilde olduğu dö
nemde çalışmasına" karar verilmiştir. 

TBMM İçtüzüğünün 25. maddesi uyannca gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Prof. Dr. M. Zafer Üskül 

Mersin 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN-Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.55 

• 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylannıza sunacağım. 

VIL- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İç Tüzük'ün 10 'uncu ve 11 'inci maddeleri gereğince Başkan 
ve diğer Başkanlık Divanı üyelerini seçmek üzere 4/8/2009 tarihinde toplanmasına; TBMM Başkan 
adaylığı için başvuru tarihine, Başkanlık Divanı üye sayısına ve görev yerleri dağılımına; TBMM Başkanı 
seçiminin turlarının yapılacağı gün ve birleşimlere; TBMM Başkanı seçiminin tamamlanmasından sonra 
Başkanlık Divanının diğer üyelerinin de seçiminin yapılmasına; bu birleşimlerde çalışma süreleri 
dolduğu takdirde çalışma sürelerinin seçim ve oylamaların tamamlanmasına kadar uzatılmasına; 
gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun, 25/6/2009 tarihli birleşimde 415 sıra sayılı Kanun Teklifi 'nin 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmaların sürdürülmesine, tamamlanması hâlinde 26/6/2009 
Cuma günü Genel Kurulun toplanmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 63 Tarihi: 25.6.2009 

Danışma Kurulunun 25 Haziran 2009 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki öne
rilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Koksal Toptan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili 

Mustafa Elitaş Kemal Kılıçdaroğlu 

Milliyetçi Hareket Partisi Demokratik Toplum Partisi 

Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili Adına 

Mehmet Şandır Bengi Yıldız 

Öneriler: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İçtüzüğün 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince Başkan ve 
diğer Başkanlık Divanı üyelerini seçmek üzere 4/8/2009 tarihinde toplanması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adaylığı için başvuruların, 30/7/2009 ila 3/8/2009 günü 
saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına yapılması, 
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İKİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati: 14.10 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Murat Ö Z K A N (Giresun), Fatma S A L M A N K O T A N (Ağrı) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dâhil 17 üyeden kurulması ve görev 
yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 Başkan Vekili, 5 Kâtip Üye, 3 İdare Amiri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 Başkan Vekili, 1 Kâtip Üye, 1 İdare Amiri; Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubuna 1 Başkan Vekili, 1 Kâtip Üye; Demokratik Toplum Partisi Grubuna 1 İdare Amiri 
şeklinde olması, 

TBMM Başkanı seçiminin 1 inci ve 2 nci turlarının 4/8/2009 tarihli birleşimde, 2 nci turda 
Başkanın seçilememesi durumunda seçimin 3 üncü ve 4 üncü turlannın 5/8/2009 tarihli birleşimde 
yapılması, 

TBMM Başkanı seçiminin tamamlanmasından sonra Başkanlık Divanının diğer üyelerinin de 
seçiminin yapılması, 

Bu birleşimlerde çalışma süreleri dolduğu takdirde çalışma sürelerinin seçim ve oylamaların 
tamamlanmasına kadar uzatılması, 

353 sıra sayılı kanun tasarısının gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 4 üncü sırasına alınması, 366 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 
5 inci sırasına alınması, 

Gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastınlarak dağıtılan 415 Sıra Sayılı Teklifin 48 saat 
geçmeden gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 
nci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

25/6/2009 tarihli birleşimde 415 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına 
kadar çalışmaların sürdürülmesi, 415 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin bu birleşimde 
tamamlanması halinde 26/6/2009 Cuma günü Genel Kumlun toplanmaması, 

Önerilmiştir. 

BAŞKAN - Danışma Kumlu önerisi üzerinde söz talebi yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, aldığınız karar gereğince gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VIII.- SEÇİMLER 

A) SAYIŞTAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞI VE SAYIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇİM 

I.- Sayıştay Birinci Başkanlığına seçim (S. Sayısı: 413) (x) 

BAŞKAN - Bu bölümde yer alan Sayıştay Birinci Başkanlığı ve boş bulunan 6 üyelik için seçim 
yapacağız. 

Sayın milletvekilleri, önce, 832 numaralı Sayıştay Kanunu'nun 5'inci maddesi hükmü uyarınca 
Sayıştay Birinci Başkanlığı için gizli oyla seçim yapılacaktır. 

Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunca Sayıştay Birinci Başkanlığı için be
lirlenen 2 adayın adları birleşik oy pusulaları şeklinde düzenlenerek Başkanlıkça bastırılmıştır. 

Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmak şartıyla, seçimde 2 adaydan oylamada mevcudun 
salt çoğunluğunun oyunu alan aday Sayıştay Birinci Başkanlığına seçilmiş olacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyomm: 

(x) 413 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve hükümet sıralarında yer alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki Kâtip Üye 
Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar (Denizli dâhil) ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar 
(İstanbul dâhil) hükümet sırasındaki Kâtip Üye ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar (Mardin 
dâhil) ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar (Zonguldak dâhil) adı okunan milletvekiline 
mühürlü oy pusulasıyla zarf verecek ve milletvekilini yoklama cetvelinde işaretleyecektir. Oyunu 
kullanacak sayın milletvekili birleşik oy pusulasını ve zarfı aldıktan sonra oy hücresine girecek, oy 
pusulasında adları yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın karşısındaki kareyi çarpı işa
retiyle işaretledikten sonra pusulasını hücrede zarfa koyacak, bilahare hücreden çıkacak ve Başkan
lık Divanı kürsüsü önüne konulan oy kutusuna zarfı atacaktır. 

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Hücrelere aynı renk tüken
mez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır. Aynı zarftan birden çok oy 
pusulası çıktığı veya her iki adayın işaretlenmiş olduğu hâllerde bu oy pusulaları geçersiz sayıla
caktır. Aynca, oy pusululannda oyun kime ait olduğunu belirleyecek bir işaret, imza, karalama ve hüc
relerdeki kalemlerden başka renkte kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli 
oy hiçbir surette işaret taşımayacaktır. 

Oy pusulaları ve zarfları sayın kâtip üyelere verildi. 
Oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle beş kişilik bir tasnif komisyonu tespit 

edeceğim: 
Sayın Fuat Bol burada mı efendim? Yok. 
Sayın Haluk İpek? Burada. 
Sayın Zekeriya Akıncı? Yok. 
Sayın Faik Öztrak? Burada. 
Sayın Suat Kılıç? Yok. 
Sayın Medeni Yılmaz? Yok. 
Sayın Öznur Çalık? Yok. 
Sayın Kayhan Türkmenoğlu? Yok. 
Sayın Kâzım Ataoğlu? Yok. 
Sayın Cevdet Selvi? Yok. 
Sayın Abdulaziz Yazar? Yok. 
Sayın Mehmet Serdaroğlu? Yok. 
Sayın Lutfi Elvan? Burada. 
Sayın Turgut Dibek? Yok. 
Sayın Mustafa Cihan Paçacı? Yok. 
Sayın Saadettin Aydın? Burada. 
Sayın Necat Birinci? Burada. 
Sayın milletvekilleri, oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda bulunup da oyunu kullanmayan milletvekili 

arkadaşlarımız varsa lütfen oylarını kullansınlar efendim. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tekrarlamak ihtiyacını hissediyorum: Oyunu kullanma

yan arkadaşlanmız varsa lütfen oylannı kullansınlar efendim. 
(Oylann toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer'in 

yerine Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çi
çek'in yerine Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin oy kullanmışlardır. 

(Oylann toplanmasına devam edildi) 
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BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, oyunu kullanmayan milletvekili arkadaşımız 
var mı efendim? 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. Kupaları kaldıralım. 

Tasnif Komisyonumuz lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

Tasnif Komisyonu üyeleri: Sayın Haluk İpek, Ankara Milletvekili; Sayın Faik Öztrak, Tekirdağ 
Milletvekili; Sayın Lutfi Elvan, Karaman Milletvekili; Sayın Saadettin Aydın, Erzurum Milletvekili; 
Sayın Necat Birinci, İstanbul Milletvekili. 

Buyumn efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Sayıştay Birinci Başkanlığı için yapılan se
çime ait tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir, okuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayıştay Birinci Başkanlığı için yapılan seçime 355 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı 
aşağıda gösterilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 

Tasnif Komisyonu 

Üye Üye Üye 
Haluk İpek Faik Öztrak Lutfı Elvan 

Ankara Tekirdağ Karaman 

Üye Üye 

Saadettin Aydın Necat Birinci 

Erzurum İstanbul 

Recai Akyel: 285 

Nurşen Yapıcı: 68 

Boş: 1 

Geçersiz: 1 

Toplam oy: 355 

Buna göre, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan Sayın Recai Akyel Sayıştay 
Birinci Başkanlığına seçilmiştir. Kendisi için, Sayıştayımız için ve milletimiz için hayırlı olmasını di
liyorum, kendisini tebrik ediyomm. (Alkışlar) 

2.- Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim (S. Sayısı :414) (x) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şimdi Sayıştayda boş bulunan 6 üyelik için 

seçimlere başlıyoruz. 
Bu seçim, İç Tüzük'ün 150'inci maddesine göre yapılacaktır. 
Plan ve Bütçe Komisyonunca oluşturulan Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu tara

fından Sayıştay üyelikleri için boş üyelik sayısının 2 katı olarak kontenjan grupları dâhilinde belir
lenen adayları içeren birleşik oy pusulası Başkanlıkça bastırılmıştır. 
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Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmak şartıyla, Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan 
Grubu Listesi'nden en çok oyu alan 4 aday, Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları ile Diğer Meslek 
Mensupları Kontenjan Grupları Listesi'nden ise en az Fi Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından 
olmak üzere en çok oyu alan 2 aday Sayıştay üyeliğine seçilmiş olacaklardır. 

Oylamanın ne şekilde yapılacağını tekraren arz ediyorum: 
Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için, Komisyon ve Hükümet sıralarında yer alan kâtip 

üyelerden Komisyon sırasındaki Kâtip Üye, Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar (Denizli dâhil) 
ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar (İstanbul dâhil) Hükümet sırasındaki kâtip üyeler ise 
İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar (Mardin dâhil) ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar 
(Zonguldak dâhil) adı okunan milletvekilinin adını defterden işaretleyecek ve kendisine mühürlü 
birleşik oy pusulası ve bir zarf verecektir. Adını ad defterine işaretlettiren ve mühürlü birleşik oy 
pusulasını alan sayın üye, Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Grubu Listesi'nden 4 adayın, 
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları ile Diğer Meslek Mensupları Kontenjan Grupları Listesi'nden 
ise en az l'i Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere, toplam 2 adayın karşısındaki 
kareyi çarpı (X) işaretiyle işaretleyecek ve oy pusulasını zarfa koyarak Başkanlık Divanı kürsüsünün 
önünde yer alan oy kutusuna atacaktır. 

Aynı zarftan birden çok oy pusulası çıkması hâlinde, bu oy pusulalarının tamamı, Sayıştay 
Meslek Mensupları Kontenjan Grubu Listesi'nden 4'ten fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları, 
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları ve Diğer Meslek Mensupları Kontenjan Grupları Listesi'nden 
ise en az l'i Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere toplam 2'den fazla adayın 
işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 

Bu hususlar birleşik oy pusulalarında dipnot olarak açıkça belirtilmiştir. 
Oy pusulaları ve zarfları sayın kâtip üyelere verilmiştir. 
Oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle beş kişilik bir tasnif komisyonu tespit edeceğim: 
Sayın Özkan Öksüz? Burada. 
Sayın Mustafa Çetin? Yok. 
Sayın Hulusi Güvel? Burada. 
Sayın Malik Ecder Özdemir? Yok. 
Sayın Sebahattin Karakelle? Burada. 
Sayın Akif Ekici? Burada. 
Sayın Akif Akkuş? Yok. 
Sayın Mehmet Günal? Burada. 
Sayın Mehmet Günal, Sayın Özkan Öksüz, Sayın Akif Ekici, Sayın Hulusi Güvel ve Sayın Se

bahattin Karakelle tasnif komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir. 
Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Genel Kurulda oyunu kullanmayan milletvekili arkadaşımız var mı efendim? 
Kâtip üyelerimiz oylarını kullandı mı? 
Evet, son olarak arkadaşlarımıza bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Oyunu kullanmayan mil

letvekili arkadaşlarımız, lütfen oylarını kullansınlar efendim. 
(Oylann toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN - Oylama işlemi sona ermiştir. 
Oy kupalanm kaldıralım. 
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Tasnif komisyonu üyesi arkadaşlarımız: Sayın Akif Ekici, Gaziantep Milletvekili; Sayın Hulusi 
Güvel, Adana Milletvekili; Sayın Özkan Öksüz, Konya Milletvekili; Sayın Sebahattin Karakelle, Er
zincan Milletvekili; Sayın Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Sayıştayda boş bulunan 6 üyelik için yapılan 

seçime ait tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir. 
Tutanağı okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
414 sıra sayılı raporda belirlenen adaylardan Sayıştayda boş bulunan 6 üyelik için yapılan se

çime 353 üye katılmış, kullanılan oyların 3'ü geçersiz, 3'ü boş olup, geçerli oyların dağılımı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Tasnif Komisyonu 

Üye Üye Üye 
Özkan Öksüz Hulusi Güvel Sebahattin Karakelle 

Konya Adana Erzincan 
Üye Üye 

Akif Ekici Mehmet Günal 
Gaziantep Antalya 

Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Grubu 
Abdullah Şimşek 295 
Beyami Özdemir 287 
Rıdvan Güleç 255 
Hicabi Dursun 250 
Nükrettin Parlak 87 
Sait Ayaz 77 
Ahmet Okur 39 
Ahmet Tezcan 13 
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları ile Diğer Meslek Mensupları Kontenjan Grupları 
Mehmet Ali Özyer 321 
Ali Karakaya 246 
Rıdvan Aydın 93 
Eyüp Kızılkaya 18 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, buna göre, Sayıştay Meslek Mensupları Kontenjan Gru

bundan Abdullah Şimşek, Beyami Özdemir, Rıdvan Güleç, Hicabi Dursun; Maliye Bakanlığı Mes
lek Mensupları Kontenjan Grubundan Mehmet Ali Özyer; Diğer Meslek Mensupları Kontenjan 
Grubundan da Ali Karakaya Sayıştay üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Hayırlı olmasını diliyorum, kendilerine ve Sayıştay camiasına hayırlar getirsin. 
Saygıdeğer arkadaşlar, böylece seçim işlemi tamamlanmıştır. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.11 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

l'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasansı ve Adalet Komisyonu Rapom'nun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

IX.- K A N U N TASARI V E TEKLİFLERİ İLE K O M İ S Y O N L A R D A N 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

L- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 397) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

3'üncü sırada yer alan, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom'nun görüşmelerine 
başlayacağız. 

3.- Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 410) (*) 

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde. 

Hükümet? Yerinde. 

Komisyon rapom 410 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük'ün 9l'inci maddesi kap
samında görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine ge
çilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı 
ayrı oylanacaktır. 

(x) 410 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

-894-

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma Saati: 16.24 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar T Ü Z Ü N (Bilecik), Fatma S A L M A N K O T A N (Ağrı) 
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Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mus
tafa Özyürek, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 410 sıra sayılı Yasa Tasarısı hakkında görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz tasarı iki önemli noktayı içeriyor: Bunlardan bi
rincisi, 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi'nde yer alan bazı hükümlerin ilgili kanun ve kanun hük
münde kararnamelere taşınması; ikinci nokta ise, çok sayıda yasada öngörülen değişiklikler. Yani 
bir anlamda bir torba yasayla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Anayasa'nın 161'inci maddesinde "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir 
hüküm konulamaz." diye çok açık bir hüküm bulunmaktadır. Bu açık hükme rağmen, geçtiğimiz yedi 
yıl içinde, AKP hükümetleri her bütçe kanununa çok sayıda başka kanunu da koymuşlardır. Bunun 
Anayasa'ya aykırılığı çok açıktır. O nedenle de biz her bütçe kanunuyla ilgili Anayasa Mahkemesine 
dava açtık ve Anayasa Mahkemesi de o bütçe kanunlarının ilgili hükümlerini iptal etti. Şimdi, Anayasa 
ortadayken, Anayasa Mahkemesinin kararlan ortadayken niçin hâlâ bu yola gidilir? Şimdi, yapılan 
düzenleme, yani Bütçe Kanunu'na konulup da şimdi ilgili kanunlara aktarılan hükümler, daha baştan 
ilgili kanunlarda değişiklik yapılması şeklinde düzenlenebilir. Ne yazık ki bu hukuk dişilik yıllardır 
sürüp gitmektedir. Anayasa'nın açık hükmüne rağmen sürüp gitmektedir. Anayasa Mahkemesinin net 
kararlanna rağmen sürüp gitmektedir. O nedenle, biz, AKP Hükümetinden, Sayın Bakandan, bundan 
böyle hiç yoksa, Bütçe Kanunu'na bütçeyle ilgili olmayan konularda bir hüküm konulmamasını rica 
ediyomz yani Anayasa'ya uymalannı rica ediyoruz ve hukuka saygılı olmalannı bekliyoruz. 

Bu yasa tasarısının bir diğer önemli noktası, pek çok kanunda düzenlemeler yapıyor olması, 
yani bir anlamda bir torba yasa niteliğinde olması. Burada değişiklik yapılan kanunlann birbiriyle hiç
bir ilgisi yok. O kadar ki, İller Bankasının Teşkilat Kanunu'ndan bilmem belediyeler tarafından tah
sil edilecek olan elektrik tüketim vergisinin tahsiline kadar pek çok konu bu torbaya doldurulmuştur. 
Bu torba yasalarla ilgili olarak da biz sürekli itirazlarda bulunduk. Geçmişte de ne yazık ki AKP İk
tidarı, AKP hükümetleri hep bu yola gitmişlerdir. O zaman itirazlarımıza ilgili Bakanlar hak ver
miştir ve demişlerdir ki: "Bu son, bir daha bu yola gitmeyiz." Ama ne yazık ki şimdi gene aynı 
durumla karşı karşıyayız. Peki, bunun sakıncası ne? Bunun sakıncası şu, arkadaşlarım: Her biri ayrı 
tasarı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelmesi gereken değişiklikleri, düzenlemeleri 
torba hâlinde topluca getirdiğiniz zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi o tasarılarla ilgili hazırlık 
yapma, görüş ifade etme, değerlendirme yapma fırsatını bulamıyor. Şimdi, yirmi dakikalık bir süre 
içinde ben acaba kaymakamların sınav sistemiyle ilgili, torba kanundaki düzenleme ile ilgili görüş 
mü açıklayacağım, İller Bankasının Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili mi görüş açık
layacağım? E, bunlann hepsiyle ilgili görüş açıklamak mümkün değil, süreler de yetmez. Ayrıca, bu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde de arkadaşlarımızın belli konularda uzmanlıkları var. İller Banka
sıyla ilgili değerlendirme yapacak bir arkadaşımız erbaşların yakınlarının sağlık giderlerinin nasıl 
karşılanacağı konusunda görüş açıklamayabilirler. O bakımdan, bu torba kanunun getirilmesi çok 
yanlıştır, gerçekten Meclisin çalışma yöntemlerine aykındır ve millî iradeye de bir anlamda saygı
sızlıktır. Umarım Sayın Bakan, Sayın Şimşek yeni bir anlayışla Maliye Bakanlığını yönetecektir ve 
bundan sonra bu tip torba yasalar karşımıza gelmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu torba yasalarda neler var, onların içinden -biraz önce söylediğim gibi 
hepsiyle ilgili bir değerlendirme şansım yok- torbadan birkaç konuyu seçmek suretiyle görüşlerimi 
sizlere anlatmaya çalışacağım. 
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Şimdi burada, kaymakamların sınav yöntemi, işe alınması konusundaki düzenlemeler, Danıştay 
Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edilmiştir. Şimdi, Danıştay Dava Daireleri Kurulunun iptal et
tiği bu düzenlemeyi kanuna getirmek suretiyle yargıyı etkisiz kılmaya çalışıyoruz yani yargının ar
kasından dolanıyoruz ve Danıştayı, verdiği kararı yok saymaya çalışıyoruz. Bu, hukuka aykırıdır, 
kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. 

Şimdi, buna benzer uygulamaya bu Mecliste ne yazık ki sık tanık oluruz. Cargill diye bir fir
manın biliyorsunuz ruhsatıyla ilgili olarak sürekli yargı iptal kararı verir ama burada bir kanun çı
karmak suretiyle o yargı kararını geçersiz kılarız. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa 
Mahkemesine giderek buradan çıkan yasanın iptalini sağlarız çünkü iptali kaçınılmazdır, zaten yargı 
kararını, mahkeme kararını geçersiz kılmak için yapılan bir düzenlemedir. 

Burada da kaymakamların sınav yöntemiyle ilgili, işe alınışıyla ilgili düzenlemeler Dava Daire
leri Kurulundan iptal edilince şimdi, kanunla, iptal edilen bu düzenleme yeniden getirilmeye çalışıl
maktadır. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konu görüşülürken belli bir uzlaşma, belli noktalarında 
hiç yoksa sağlanmıştı. Mesela, Hükümet tasarısında, mülakata 4 kişi çağrılması yani 1 kişi alınacaksa 
4 kişi çağrılması öngörülmüştü. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunun 2'ye düşürülmesi şeklinde bir uz
laşma sağlanmış ve önümüze gelen raporda da "2" rakamı vardı. Ama AKP sözcülerinden şimdi öğ
reniyoruz ki: "Biz ilk tasarıya, Hükümet tasarısına döneceğiz, yani 2 kişiyi 4 kişiye çıkaracağız." 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu yola giderseniz, bu, gruplar arası uzlaşmayı torpilleyen bir yol 
olur. Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefetin belli sayıda üyesi var. Muhalefetin topu yok, tüfeği 
yok. Bir görüşü ortaya atıyoruz, o görüş, orada bulunan AKP'li arkadaşlarımız ve ilgili bakan tara
fından uygun görülünce bu rapora -Plan ve Bütçe Komisyonunun raporuna- aynen geçiyor. 

"Şimdi, biz orada böyle dedik ama, e, Genel Kurulda başa döneriz." Bunu ne yazık ki sık sık ya
pıyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve gruplar arasında Mecliste olması gereken güveni sarsıyor. O ne
denle ben rica ediyorum, bu noktalara geri dönmeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka düzenleme: Bu belediyeler tarafından tahsil edilen elektrik ve 
gaz tüketim vergisi, 2009 yılı sonuna kadar vergi daireleri tarafından tahsil edilsin diye bir düzenleme 
vardı. Yani belediyelere ayrılan bir kaynağa merkezî idare göz koymuş, "2009 yılına kadar tahakkuk 
edenleri ben tahsil edeyim." demiş. Şimdi, bu tasarıyla onu 2010 yılına çekiyoruz, öteliyoruz. E bu 
da çok yanlış, belediyelerin gelir kaynağına el koymak, göz koymak şeklinde bir şey olur. 

Değerli arkadaşlarım, burada önemli bir düzenleme de borçlanma limitleri. Biliyorsunuz Hü
kümet, Bütçe Kanunu'ndaki ödeneklerle tahsil edilmesi öngörülen gelir arasındaki fark kadar borç
lanabiliyordu. Bu da 2009 yılı bütçesi için 14 milyar liraydı, eski rakamlarla söylersek 14 katrilyondu. 
Şimdi bunu bir değişiklik yaparak 74 katrilyona çıkarıyoruz. Peki, borçlanma limitlerini değiştiri
yorsunuz ama ortadaki bütçe, bütçe olma niteliğini kaybetmiş, bütün temel parametrelerinin gerçek
leşmeyeceği ortaya çıkmış bir bütçe. Bu bütçe hazırlanırken Türkiye'nin yüzde 5 büyüyeceği 
öngörülmüştü. Ekim ayında, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2008'in Ekiminde 2009 yılı bütçesini gö
rüşürken biz orada sürekli ifade ettik ki: "Kriz ortamı yaygınlaşıyor, bu bütçe hedeflerine ulaşmak 
mümkün değil. Bu kadar vergi toplayamazsınız, bu kadar gelir elde edemezsiniz. Burada öngörüldüğü 
gibi 14 katrilyon açıkla bu bütçeyi kapatamazsınız. Geliniz, gerçekçi bir bütçe yapalım. Yüzde 5 kal
kınma, büyüme mümkün değildir." dedik, onları dinletemedik. Yüzde 5 büyümeyi öngören 14 mil
yar açıkla bağlanacağı öngörülen bir bütçeyi çıkardık ve şu anda da yasal olarak yürürlükte olan 
bütçedir. 
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Bu bütçeyi revize etmek gerekirdi çünkü Hükümet bile yüzde 5 artı büyüme yerine yüzde 3,6 
küçülme olacağını katılım öncesi ekonomik programda kabul etmişti, ifade etmişti ve bu büyüme 
hedefleriyle ilgili çeşitli kuruluşların, uluslararası kuruluşların rakamları da her gün basında yer alı
yor. Biliyorsunuz, IMF bunu "yüzde 5,1" olarak ifade etmişti. Dünya Bankası geçenlerde bir açık
lama yaparak "Türkiye 2009 yılında yüzde 5,5 küçülecek." dedi. OECD ise "Yüzde 5,9 küçülecek." 
dedi. Bu, inşallah en düşüğü olur; inşallah yüzde 3 bile olmaz ama yüzde 5 büyüyemeyeceğimiz çok 
kesin. Öyleyse bu bütçeyi, geliniz, gerçekçi bir şekilde revize edelim. Nedense Hükümet buna ya
naşmıyor, bu revizyona yanaşmıyor. Ama olaylar, gerçekler, tabii bu bütçenin açıklarının nasıl ka
patılacağı noktasında Hükümeti önlem almaya zorlayınca diyor ki: "14 milyar yerine 74 milyar bana 
borçlanma yetkisi tanıyınız." Önümüze getirilen torba yasanın temel düzenlemelerinden biri de budur. 

Şimdi, tabii, bu bir anlamda "Ben bütçede öngörülen vergileri toplayamayacağım"ın bir kabulü, 
itirafıdır. Şimdi, vergi toplayamayacaksınız, öyleyse borçlanarak bu bütçeyi finanse edeceksiniz. 
Unutmayalım ki borçlanmanın da bir sınırı vardır. Hükümette şu rahatlığı, şu rehaveti görüyorum: 
Nasıl olsa biz piyasaya çıkınca devlet tahvili, hazine bonosu satma* suretiyle borçlanıyoruz, öyleyse 
borçlanmayı artıralım; borçla giderleri finanse eder, günü kurtanrız anlayışı var. Ama unutmayalım 
ki borçlanmanın da bir sınırı var, bunun bedelini yükselen faizlerle ödemek mümkündür ve Türkiye 
ne yazık ki gittikçe bu noktaya doğm kaymaktadır değerli arkadaşlar. O nedenle, biz bir an önce bu 
bütçenin, artık geçerliği kalmayan bu bütçenin revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu torba yasada öngörülen bir diğer düzenleme de "varlık barışı" diye adlandırdığımız, daha 
önce çıkmış ama yürürlük süresi dolmuş olan bir yasanın süresini 31/12/2009'a kadar uzatıyoruz. 

Şimdi, Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyomm: Acaba, bugüne kadar Varlık Barışı Yasası 
çerçevesinde dışarıdan ne kadar döviz getirilmesi beyan edilmiştir, fiilen ne kadarı getirilmiştir? İçe
riden kayda alınan miktar ne kadardır ve bunun ne kadarının vergisi ödenmek suretiyle gereği ya
pılmıştır? Bu uzatmayla acaba ne umuyorsunuz, yani ne kadar bir beklentiniz var? Bazıları beyan 
ettiler de süre dolduğu için ödemeyi mi yetiştiremediler onun için mi bu süreyi uzatıyorsunuz, yoksa 
yeni beklentiniz mi var? 

Bu Varlık Barışı Yasası görüşülürken ilk şekliyle Plan ve Bütçe Komisyonunda ve burada, ben 
ve arkadaşlarım hep ifade ettik ki bu yolla kayda değer, bizim açıklarımızı karşılayacak bir kaynak 
gelmesi söz konusu değildir, ama bu, bir anlamda bir aftır, bir anlamda dışarıdaki paralann kaynağı 
ne olursa olsun Türkiye'ye getirilmesini sağlamak için çıkmaktadır. O zaman da böyle bir benzet
meyi yapmıştım; bir anlamda bu bir Mevlânâ Yasası'dır. Yani hani der ya Mevlânâ "Kim olursan ol 
gel." Biz de burada diyomz ki: "Dışarıda döviz olarak ne varsa ister kara olsun ister ak olsun gelsin, 
yeter ki bizim sistemimize girsin." Tabii bu sistemimize girecek para ne kadar bize yâr olur, gelir kısa 
bir süre sonra, Türkiye'de yapmak istediği organizasyonları yaptıktan sonra geri döner mi dönmez 
mi onlar ayn bir mesele ama Hükümet belli ki giderek, özellikle kaynak yönünden sıkışmaktadır. 
Öyleyse bu tip yollara başvurmakta ve uluslararası düzeyde Türkiye'nin kara parayla mücadele yö
nünden itibannı da sarsacak bir düzenlemeyi kabul etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, pek çok noktası var bu torba yasanın ama hemen üzerinde durmak istediğim 
bir iki nokta var, onlardan biri de şudur: Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin İnternet yoluyla 
tüketiciler tarafından satın alınmasına bir yasak getirilmekte veya mevcut yasağın yaptınmları 
artınlmaktadır. Şimdi, bunun, bu düzenlemenin ben pratik, teknik bir düzenleme olmaktan ziyade siyasi 
ve ideolojik bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Daha geçenlerde tütün ve alkollü içkilerle ilgili 
kumlumuz bir düzenleme yaptı biliyorsunuz, "Balık ile rakıyı reklamlarda yan yana kullanamazsınız." 
dedi, bilmem "Pamukkale ile Pamukkale Şarabının birlikte reklamını yapamazsınız." dedi. Efes 
Birası'nın adını ne yapacaksınız, onu bilmiyorum; Efes Birası ile Efes'i yan yana gösteremeyeceksiniz! 
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Değerli arkadaşlanm, ben bir vesile olmadıkça içki kullanmayan bir arkadaşınızım ama böyle, içki 
konusunda ideolojik dayatmalara karşı son derece duyarlı davranıyorum çünkü bu özgürlüklere 
aykındır, bu bir yaşam tarzının topluma dayatılmasıdır. Bizim Adalet ve Kalkınma Partisine getirdiğimiz 
temel eleştirilerden biridir. Biliyorsunuz daha önce kırmızı çizgili yerler icat edildi belediyeler 
tarafından. İşte "Sadece şu noktalarda içki kullanılabilir." denildi "Onun dışındaki noktalarda içki 
içemezsiniz." denildi. Bunu Danıştay iptal etti, şimdi kanunla buna benzer şeyler getiriliyor. Bırakın içen 
içsin, içmeyen içmesin, kimse kimseye karışmasın, Türkiye özgür bir memleket olsun, Türkiye'de 
herkes özgürce yaşasın, insanca yaşasın, banş içinde yaşasın. Bu, anlayışlarımızı, bu ideolojimizi 
topluma dayatmayalım. Bu, demokrasiyle bağdaşmaz; bu, özgürlüklerle bağdaşmaz. 

Konuşmamın sonunda şunu da Sayın Bakana bir sitem olarak ifade ediyorum: Yukarıda, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 

"Başbakanlığa satın alınacak araçlardan ÖTV ve KDV alınmasın." diye bir öneri gelmişti. Ben 
orada "Böyle bir ayrıcalık yapmayın. Kamuya satın alınacak bütün araçlarda ÖTV ve KDV 
almayalım." dedim. Sayın Bakan da "gayet makul" dedi. Bu öneri kabul edildi, gene Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu'na yazıldı, buraya geldi. O toplantıda ben bulunamadım. Bir de geldim baktım ki, 
o çıkmış gitmiş. Orada herhalde gümrük vergilerini unutmuşuz. Bugün de gümrük vergilerini buraya 
koyuyoruz. Bir kere bunun mantığını anlamak mümkün değil. Başbakanlığa satın alınacak bir araç 
vergili de olsa vergisiz de olsa bu zaten bizim vergilerimizle karşılanıyor, hazineden karşılanıyor. Bu 
ısrar niye? Bunu anlamak mümkün değil. Bu ayrıcalık niye? Bilmem Sağlık Bakanlığı cankurtaran 
alacak, ambulans alacak, o vergili satın alacak. Başbakanlığa özel uçak alınacak, Başbakanlığa son 
model araba alınacak bu, vergisiz olacak. Yani bunun bir mantığı yok, bunu hiç kimse açıklayamaz. 
Sayın Başbakan niye bunda ısrar eder? Onun danışmanlan, onun yöneticileri bu mantıksız önerinin 
peşine niye takılırlar? "Muhalefet olarak siz karşı çıktınız. Öyleyse biz de sizin dediğinizi kabul 
etmeyeceğiz, dediğimizi istediğimiz gibi dayatacağız" anlayışından başka bunun hiçbir mantığı yoktur. 
Bu, gümrük vergileriyle ilgili düzenlemenin de bu yasadan çıkanlması gerektiğini ifade ediyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Müsamahanıza teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Bütçe Kanunlannda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde görüşlerimizi açıklamak 
üzere Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygı-
lanmla selamlıyorum. 

Hükümet Anayasa'ya aykın olarak Bütçe Kanunu'nda düzenlenen bazı hükümlerin Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesinin söz konusu olması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisini daha 
önce görüştüğü bazı hükümleri tekrar görüşmek gibi bir durumla karşı karşıya bırakmaktadır. 
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Aynca, önemli-önemsiz, birbiriyle ilgili-ilgisiz çok sayıda kanunu bir arada değiştiren bu tasan konu ve 
amaç bütünlüğü olmayan ve "torba kanun" olarak nitelenen bir özellik göstermektedir. Bu dönemde, Türkiye 
Parlamento tarihinde hiç olmadığı kadar torba yasa çıkmaktadır. Torba kanun uygulaması sonucu yasalar için 
aranan öngörülebilir, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olma özellikleri tamamen yok edilmektedir. Hukuki güvenlik 
ilkesi, yürürlükte bulunan ve herkes için bağlayıcı olan kurallann açık, ulaşılabilir ve öngörülebilir olmasmı 
gerekli kılar. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan yasa yapım tarzı hukukun bu genel ilkesini, dahası hukukun 
kendisini altüst etmiş bulunmaktadır. Bu torba kanun değil aslmda, çuval kanun. Bu çuvalın içinde yok yok, 
aynen "Milyoncu" diye anılan dükkânlar gibi ne ararsan var. Böylesine onlarca kanunda değişiklik yapan bir 
kanun hazırladığımız zaman, bunun neyi getirip neyi götürdüğünün sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 
mümkün değildir. Tek bir kanunla onlarca kanunun bir anda değiştirilmesi hukuka uygun olmaz. Aynca, 
böylesine bir torba kanunun bir de temel kanun gibi müzakere edilmesi işi iyice çığırından çıkarmaktadır. 

Meclis faaliyetleriyle ilgili bir başka konuya dikkat çekmek istiyomm: Kanun teklif veya tasa
rılarının hangi komisyonlar tarafından görüşüleceği konusunda Anayasa ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü hükümlerinin ihlal edilmesine yol açan uygulamalar yaşanmaktadır. Daha dün Genel 
Kurulda görüşülerek kanunlaşan Avmpa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Genel Kumlun gündeminde bulunan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmemiştir. Teş
kilat ve kadroları düzenleyen, bütçeye ek yükler getiren bu tasarılar Anayasa ve İç Tüzük hükümle
rine göre Plan ve Bütçe Komisyonunun asli görev alanına girmesine karşın asli komisyon olarak 
başka komisyonlarda görüşülmüştür. Bu konuda Başkanlık makamının Anayasa ve İç Tüzük hü
kümlerine riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla yapılan değişiklikler ekonomik krize karşı önlemler paketi 
gibi düşünülmemelidir. Değişiklikler, krizden daha ziyade mevcut yasalardan kaynaklanan uygula
madaki yorum farklılıklarının sebep olduğu sorunlann çözümü amaçlı. Bazı maddelerde de yargı ka
rarlarını bertaraf etmeye yönelik bulunmaktadır. 

Bu itibarla, iktidarın gündemi başka, milletimizin beklentileri ve talepleri bambaşkadır. Bugün, 
ülkemizin birinci meselesi ekonominin sürüklendiği kriz bataklığının kurutulması, vatandaşlarımı
zın içine savruldukları geçim zorluklannın çözüme kavuşturulması olmalıdır. 

Ekonomik krizin temel ekonomik göstergelerde yarattığı bozulmalar bütçede de kendini gös
termiştir. Zaten bu tasarıda yapılan en dikkat çekici düzenlemelerden birisi, Hükümetin borçlanma 
limitinin 5 kat artırılması hususudur. Hükümet tasarısında 4 kat olarak düzenlenen borçlanma limiti 
yine Hükümetin talebiyle Komisyonda 5 kata yükseltilmiştir. 

Tasarının çerçeve 30'uncu maddesi ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a geçici maddeler eklenerek net borç kullanım tutarının, 2009 yılı 
için 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere bakan ve Bakanlar Kumlu tarafından artırılan net borç 
kullanım tutannın 5 katı olarak uygulanması öngörülmektedir. 4749 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine 
göre bütçe kanununda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark 
miktarı kadar net borç kullanımı yapılabilmekte ve bu limit yıl içinde en fazla yüzde 5 oranında 
artınlabilmekte, bu miktann da yeterli olmadığı durumlarda ilave yüzde 5'lik bir tutar Bakanlar Kumlu 
karanyla artırılabilmektedir. Aynı maddede "Borçlanma limiti değiştirilemez." diye, açık ve net bir 
hüküm de yer almaktadır. Ancak, bu tasarıda yapılan düzenlemeyle, net borç kullanım miktarı 
konusunda 4749 sayılı Kanun'da belirlenen esaslar ortadan kaldırılmakta, borçlanma limiti 5 katına 
çıkarılarak değiştirilmektedir. Böylelikle, 2002 yılında bir reform niteliğinde uygulamaya konulan 
kamu finansmanı ve borç yönetimine ilişkin Kanun'da yer alan hükümler anlamsız hâle getirilmektedir. 
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Hazine Müsteşarlığınca açıklanan Ocak-Mayıs 2009 nakit dengesi gerçekleşmelerine göre, 2009 
yılının ilk beş ayında, net iç borçlanma 25 milyar 463 milyon lira, iç ve dış toplam net borçlanma ise 
27 milyar 341 milyon TL olmuştur. Bu durumda, Kanun'da belirlenen net borçlanma limitinin aşıl
dığı görülmektedir; hatta, borçlanma limitine ocak ayında ulaşıldığı ve bugüne kadar limitin üze
rinde borçlanma yapıldığı, AKP Hükümetinin yasa dışı borçlanma yoluna başvurduğu 
anlaşılmaktadır. Nitekim, bu durumun yasal kılıfa sokulması için borçlanma limitinin 5 kat artırıl
masına ilişkin düzenlemenin 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olması öngörülmektedir. 

2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin 
edilen gelirler arasındaki fark -yani, bütçe açığı- 10 milyar 398 milyon TL öngörülmekle birlikte, 
2009 Mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, ocak-mayıs döneminde 20 milyar lirayı aşmıştır. 
Dolayısıyla, yılın ilk beş ayında gerçekleşen bütçe açığı, Bütçe Kanunu'nda 2009 yılı için öngörülen 
bütçe açığı miktarının 2 katını aşmıştır. 

Bütçe, devletin gelecek belirli bir dönem içindeki gelir giderlerini tahmin eden ve bunların 
yürütülüp uygulanmasına izin veren hukuki bir tasarruftur. Bütçe hakkı, Türk milleti adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. Kamu mali yönetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına 
uygun şekilde yürütülmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 5'inci 
maddesinde de yer verildiği üzere kamu maliyesinin temel ilkelerindendir. Mevcut duruma göre 2009 
yılı bütçesinin gelir gider tahminlerinin gerçeklerden çok uzak olduğu açıktır. Daha 2009 yılının ilk 
beş ayında gelirler ve giderler arasında oluşan bütçe açığında yüzde 100'ü aşan sapma söz konusudur. 
Bütçe hedefleri gerçekçi değildir. Dolayısıyla tasarının bu maddesinin tasarıdan çıkarılarak 2009 yılı 
bütçesinin ivedilikle revizyona tabi tutulması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, AKP Hükümeti bütçe açığındaki hızlı yükselmenin önünü kesebilmek 
için vatandaşın sağlık harcamalarına göz dikmiştir. Tasannın çerçeve 26 ve 4l'inci maddelerinde, 
hâlen devlet dairelerinde çalışan memurlar, yeşil kartlılar ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi 
sigortalıların sağlık hizmetlerinden katılım payı alınması konusunda yapılan düzenlemelerde, 
belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin 
yüzde 1 'ine kadar katılım payı alınabilmesi, alınan katılım payının tutarının, bir takvim yılında asgari 
ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte 1 'ini geçemeyeceği 
belirtilmektedir. Esasen yatarak tedavide yüzde 1 katkı payı alınması hususu, 17 Nisan 2008 tarihinde 
kabul edilen 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili AKP Hükümetince 
hazırlanan tasanda yer almış, ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda bu hüküm kaldırılmıştır. Hatta 
hatırlarsanız, Sayın Başbakan, o günlerde henüz uygulamada olmayan, kendisinin de imzasının 
bulunduğu Hükümet tasansında yer alan ve Komisyon tarafından çıkarılan bu konuyla ilgili olarak 
"Yatarak tedavi gören vatandaşlarımızdan katkı payını tamamen kaldırıyoruz." diyerek yine 
ciddiyetten uzak açıklamalarının bir örneğini daha vermişti. Sayın Başbakan, peki, şimdi ne oldu da 
yatarak tedavi gören vatandaşlarımızdan katkı payı alınması için düzenleme yapıyorsunuz? Bu 
duruma göre sağlık hizmetleri paralı hâle getirilmektedir. Komisyonda sunulan gerekçede, büyük 
boyutlara ulaşan sağlık giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla sağlık hizmeti faturalannın sigortalı 
veya emeklilerce kontrol imkânı oluşacağı, böylelikle usulsüzlük ve yolsuzluklann önlenebileceği 
ileri sürülmüştür. Vatandaş hastane faunasındaki tıbbi terimlerin nesinden anlayacak da kontrol 
edebilecek? Yatarak tedavi gören vatandaşlarımızdan katkı payı alınması, zaten mevcut gelirleriyle 
geçimini temin etmekte zorlanan memur, işçi, esnaf, çiftçi, emekli gibi nüfusumuzun önemli bir 
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kısmını oluşturan dar gelirli vatandaşlarımıza yeni bir yük getirecek ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanmama gibi bir sonuç doğurabilecektir. Bu düzenleme, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamakta 
olup Anayasa'mıza aykırıdır. Sağlık harcamalarında tasarrufa gidilmesinin, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin 
önlenmesinin yolu, gerçekçi bir ilaç fiyatlandırma sistemi kurulması, ilaç ve tıbbi malzemelerin üretim 
veya ithalatından hastada kullanım aşamasına kadar etkin bir kontrol mekanizması oluşturulması, en 
önemlisi de sağlıklı bir reçete ve fatura kontrol sisteminin kurulmasından geçmektedir. 

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz ekonomik krize kadar rakamların tesir alanında sü
rekli olarak zenginleşmeden bahseden AKP Hükümeti, tarlada, bağda, bahçede, sokakta ve pazarda 
insanımızın durumunu göremeyecek kadar gerçekle bağını koparmıştır. Geçtiğimiz aylarda, özel
likle de 29 Mart Mahallî İdareler Seçimleri öncesinde neredeyse her gün işittiğimiz bir tekerlemeden 
bahsetmek istiyorum. İşte meşhur tekerleme: "İktidara geldiğimizde Türkiye'nin millî geliri 230 mil
yar dolardı. Altı buçuk senede biz bunun üzerine ne ilave ettik? 520 milyar dolar. Şimdi neredeyiz? 
750 milyar dolardayız. İnsaf! Bunu nasıl göremezsiniz? 3.300 dolardı kişi başına düşen millî gelir, 
şimdi 10 bin doları aştık. Nereden nereye..." 

Evet, tabii, bu sözlerin mucidi Sayın Başbakan ama son zamanlarda bir hâl oldu, bu konudan hiç 
bahsedilmez oldu. Ne oldu peki? Millî gelir resmen göçtü. AKP Hükümeti, son hazırladığı katılım 
öncesi ekonomik program ile makroekonomik hedeflerde değişiklik yaptı. 2009 yılı bütçesinde yüzde 
4 büyüyeceği varsayılan ekonominin yüzde 3,6 oranında küçüleceği öngörüldü. 788 milyar dolar 
olarak hedeflenen millî gelir 584 milyar dolara çekildi. 10.913 dolar olarak öngörülen kişi başına 
gelir 8 bin dolarlara indi. 

Bu rakamlar, yüzde 3,6 küçülmeye göre hesaplanan rakamlar. Millî gelirdeki düşüşe bakarsanız 
yüzde 22Merde. Dolayısıyla AKP'nin makyajı döküldü, boyalan aktı, kumdan kaleleri yıkıldı. 

Ey AKP, Sayın Başbakan size soruyorum: Altı ayda millî geliri 200 milyar dolar, kişi başına 
millî geliri 2.800 dolar düşürmeyi nasıl becerdiniz? Çıkın bunu millete anlatın. "Daha önce 10 bin 
dolar kişi başına gelirimiz var diyerek sizleri kandırdık" deyin ve milletten özür dileyin. 

AKP vurdumduymaz tavırlarıyla ülkemizi bir sosyal facianın eşiğine getirmiştir. Bugüne ka
darki aymazlığıyla ekonominin kontrolünü kaybeden ve yönetim aczine düşen AKP Hükümeti ül
kemizi sonu meçhul bir karanlık tünelin içine sokmuştur. Geçtiğimiz haftada da Türkiye ekonomisinin 
tünelin içinden geçtiği ve ışığın göründüğü ancak bu ışığın tünelden çıkış mı yoksa karşı yönden 
gelen araba mı olduğunun belli olmadığı üzerinde tartışmalar gündeme gelmiştir. Bu ifadelerin so
rumluluk mevkisinde bulunanlar tarafından kullanılması önemli ve çok düşündürücüdür. Türkiye 
ekonomisinin bir tünelde bulunduğuna dair sözler ve karşıdan beliren ışığın ne olduğunun bilinme
mesi meçhule doğru gittiğimizin bir ilanı olarak görülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, tasarıda yer alan diğer bazı maddelerle ilgili görüşlerimi de açıklayaca
ğım. Tasannın çerçeve 18'inci maddesiyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na ucube bir ge
çici madde eklenmektedir. Ana maddelerde yer alan bazı ibarelerin 31/12/2009 tarihine kadar farklı 
uygulanması öngörülmektedir. Böylelikle belediyeler adına tahakkuk edecek elektrik ve hava gazı tü
ketim vergilerinin vergi dairelerine yatırılması öngörülerek belediyelerin bu gelirlerine el konul
maktadır. Düzenleme kanun tekniğine uygun olmadığı gibi, belediyelerin gelirlerini azalttığından 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu düzenlemeye karşıyız. 

Yine, bir diğer madde değerli milletvekilleri, tasannın çerçeve 33'üncü maddesinin 5'inci fık
rası ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan sözleş
meli personel tanımı "Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve 
Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali 
yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti gö
revlileridir." şeklinde değiştirilmiştir. 
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AKP döneminde personel rejimi nesnellikten uzaklaştırılmıştır. Kamu personel rejiminin temel 
unsurları, işe alma, hizmette ilerleme ve yükselme ve personelin mali ve özlük haklandın Bu alanda 
yapılan düzenlemelerle objektiflikten uzaklaşılmakta, kamu personel rejimi tahrip edilmektedir. Mer
kezî sınav uygulaması, atama ve görevde yükselme ile yer değiştirmeye ilişkin olarak mevzuatta ya
pılan istisnalarla uygulama sübjektif değerlendirmelere açık hâle getirilmiştir. 

Merkezî sınav sulandırılmış, görevde yükselmede kurumların takdir yetkisi azaltılarak 
yandaşlara kolaylık sağlanmıştır. Ana sistemden uzaklaşılarak sözleşmeli ve geçici istihdam 
yöntemleri, amacı dışında, yandaşları işe yerleştirme aracı olarak kullanılmıştır. 

Yine, bir diğer madde değerli milletvekilleri, tasanya Komisyonda eklenen geçici 1 'inci madde. 
Bu madde ile bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süreyle Başbakanlık Merkez Teşkilatı 
tarafından ithal edilen motorlu taşıtlar 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi kapsamında 
gümrük vergisinden muaf ve müstesna edilmektedir. 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü 
sırada sadece Başbakanlığın motorlu taşıt, helikopter, uçak, vesaire alımında söz konusu olan katma 
değer vergisi ve özel tüketim vergisi istisnaları, Komisyondaki yoğun eleştiriler üzerine, 
Başbakanlığın dışında Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun ekli 1 ve 2 sayılı listede yer alan 
kamu idarelerine de teşmil edilmiş ancak Genel Kurulda Sayın Bakan tarafından verilen önergeyle 
tekrar sadece Başbakanlıkla sınırlı tutulmuştur. Böylelikle AKP Hükümeti ve gmbu çelişkili ve 
gayriciddi bir tutum içerisinde Komisyon iradesini yok saymış ve tüm Başbakanlığa imtiyaz sağlayan 
bu düzenlemelerde ortaya bir gerekçe koymamıştır. 

Bu düzenlemeleri gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Burada dikkat çekici olan husus, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen bazı tasarılarda mutlaka Başbakanlığa bir istisna ve muafiyet 
getiren veya imtiyaz tanıyan düzenlemelerin bulunmasıdır. Bu anlayışı doğm bulmuyoruz. 
Başbakanlık tüm devlet kurumlarına ömek bir tutum içinde olmalıdır. Aynca, kurumlann ve kurallann 
işleyişini, uygulama birliğini sağlayacak şekilde koordinasyonunu sağlaması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu akşam Regaip Gecesi, hepinizin Regaip Kandili'nizi tebrik ediyomm. 
Bu gecenin ve üç ayların Türk ve İslam âlemine hayırlar getirmesi dileğiyle saygılar sunuyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Kalaycı. 

AK PARTİ Gmbu adına Kütahya Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Kinay, buyumn efendim. (AK 
PARTİ sıralanndan alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom üzerine AK PARTİ Gmbu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Artık, bir yasama yılının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada iktidarıyla muhalefetiyle 
birçok yasayı gerek komisyonlarda gerekse Genel Kurulda katkı sağlamak suretiyle yasalaştırmıştık. 
Bu yasa da yine aynı şekilde komisyonlarda olgunlaştırdığımız, iktidar ve muhalefet partisinin 
milletvekillerinin olağanüstü gayretleriyle, çabalarıyla titiz bir çalışma ürünü olarak huzurlarınıza 
getirilmiştir. Bu vesileyle ben komisyonlarda görev alan bütün arkadaşlanma teşekkür ediyomm. 
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Evet, tasarı, Hükümetten gelen metnin üzerinde çok sayıda ilave maddeyi ihtiva etmektedir, bir 
torba yasadır. Tabii ki torba yasaların da bir gerekçesi olsa gerektir. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
her bir vesileyle bir iki maddelik bir tasarının sevk edilmesi gerek komisyonların gerekse Genel 
Kurulun gereğinden fazla meşgul edileceği düşüncesiyle torba yasalar şeklinde Genel Kurula intikal 
ettirilmektedir. Bu doğrultuda yine personelle ilgili birçok sorunu şu anda görüşmüş olduğumuz 
tasarıyla birlikte çözmekteyiz değerli arkadaşlarım. 

Tabii ki bunun dışında içinden geçtiğimiz dünya ekonomik krizinin Türkiye'ye yansımaları 
neticesinde ortaya çıkan bazı alınması gereken tedbirler noktasında bununla ilgili birtakım düzenlemeler 
tasanda yer almıştır. Borçlanma limitinin 5 kat artınlması bu yönde yapılan bir düzenlemedir. Bunun 
dışında, varlık barışıyla ilgili sürenin uzatılması ve bazı aynntılar elbette ki içinden geçtiğimiz bu 
ekonomik kriz şartlannda Hükümetimizin almakta olduğu önlemlerin devamı niteliğindedir. 

Burada yapılan değerlendirmelere kısaca bazı karşılık vermek durumundayız, onlan iktidar açısından 
ele alıp cevaplamak durumundayız. Bunlardan birisi, borçlanma limitinin artınlması konusunda; 
Hükümet bütçe revizyonu yerine neden böyle bir tercihte bulunmuştur, borçlanma yoluna gitmiştir? Bu 
doğrultuda bazı değerlendirmeler tabii ki gerek Komisyonda gerekse Genel Kurulda yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, içinden geçtiğimiz krizin Türkiye'ye yansıması, Türkiye ekonomisine yan
sıması özellikle büyüme oranlanndaki gerileme ve bunun da gerisinde toplam talebin, özel nihai tü
ketimin daralmasıyla ilgilidir. Türkiye'de şu anda alınan önlemler maliye politikalanyla, para 
politikalarıyla bir eş güdüm içerisindedir. Hükümet bütçe revizyonuna giderek mali açıdan disiplin 
artırıcı bazı tedbirlere başvurabilirdi. Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuç krizin daha da derinleşmesi, 
Türkiye'ye olan olumsuz etkilerinin daha da artması şeklinde tecelli edecekti. Türkiye, genel olarak 
Dokuzuncu Kalkınma Planı, orta vadeli plan ve yıllık programlarla kendine artık kalıcı bir rota be
lirlemiştir. Bu rotanın gerçekleşmesi de, yıl içerisinde yapılacak olan harcamalarla da ilgilidir. Ulaş
tırma sektörü, sağlık sektörü, eğitim sektörü, dolayısıyla altyapı noktasında bugüne kadar ihmal 
edilmiş yatırımların gerçekleştirilmesi elbette ki bu harcamaların yapılmasıyla kaimdir. Biz bu har
camalardan vazgeçemeyeceğimize göre, iki sebeple, birisi, bu altyapı hizmetlerinin yapılması için, 
Türkiye'nin ihmal edilmiş, bugüne kadar geciktirilmiş altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için bu 
yol elbette ki değerlendirilmelidir. Bir diğer konu, içinde bulunduğumuz kriz şartları harcamaları kı
sıtlamamızı engellemektedir. Özel nihai tüketimdeki daralmaya bir de kamu kesiminden bir daralma 
ile ilave olarak böyle bir sorunu daha da derinleştirmiş olabilirdik. Bu nedenle Hükümetimizin almış 
olduğu borçlanma ile ilgili tedbir yerindedir değerli arkadaşlanm. Tabii ki, Türkiye -3,6 revize edi
len rakam doğrultusunda bir küçülme söz konusu olabilecek 2009 yılı itibarıyla. Katılım Öncesi Eko
nomik Program'da bu yönde bir revize ortaya kondu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, tüm dünyada da yaşanan bir süreç, büyüme oranlarında özellikle 
2009 yılı birinci çeyreğinde, örneğin Almanya'da -3,8; Japonya'da hakeza 3,8; Çek Cumhuriyeti'nde, 
Meksika'da, Slovakya'da bundan çok daha yüksek oranlarda yüzde 11,4'lere varan küçülme söz 
konusudur. Dolayısıyla dünyada yaşanan bu kriz ortamının özellikle gelişmiş ülkelerde ortaya 
koymuş olduğu ekonomik sonuçlar buyken Türkiye'de de tabii ki ekonomide bir küçülmenin 
olacağını öngörmek yanlış değildir. Ancak bu ekonomideki yaşanan küçülme, alınan beş tane önemli 
paketin etkisiyle yerini, inşallah, üçüncü çeyrekten itibaren toparlanmaya bırakacaktır, beklentimiz 
bu yöndedir. Bu noktada, reel kesim güven endeksinin 2008 Haziranında yüzde 98'den Aralıkta 
yüzde 52'ye düştüğünü ama tekrar bu aydan itibaren de ciddi bir toparlanma içerisine girdiğini 
görüyoruz. Haziran ayı itibanyla yüzde 99'a ulaşmıştır reel kesim güven endeksi yani 2008'in 
Haziran şartlarına tekrar, yeniden kavuşmuş durumdayız. 
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Tüketici güven endeksinde de benzeri bir değerlendirme yapabiliriz. Kasım 2008'de yüzde 68'e 
düşen tüketici güven endeksi, Mayıs 2009 itibarıyla -yüzde 100 değerlendirme bazında- 83,28'e yük
selmiştir, 15 puanlık bir artışa işaret etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz tasarıyla 5510 sayılı Kanun'la, genel sağlık sigortasına 
tabi kişilerin tedavileri ile tıbbi malzeme kullanımlarından katılım payı alınması süreci başlamıştır. 
Ancak kamu personeli ile yeşil kartlıların genel sağlık sigortasına henüz tabi olmadıklanndan, 5510 
sayılı Kanun'a göre bu kişilerden katılım payı alınamamaktadır. 

2009 yılı Bütçe Kanunu'na paralel bir şekilde yapılan düzenlemeyle sağlık hizmetlerinden ya
rarlanan tüm kesimlerin aynı hükümlere tabi olmasını sağlamak üzere kamu personeli ile yeşil kart
lılardan tedavilerde katılım payı alınması öngörülmektedir. 

Üniversitelerde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları kapsamında öğrencilere burs 
ve öğretim elemanlarına ek ders ödemelerini düzenleyen hükümler ile üniversitelerde bilimsel araş
tırma projeleri için ayrılan kaynakların daha rasyonel bir şekilde kullanımını sağlayan düzenleme 
Yüksek Öğretim Kanunu'na taşınmaktadır. 

İller Bankasının safi kazancı, köylere herhangi bir projeye bağlı olmaksızın hibe yoluyla daha 
önce dağıtılmaktaydı. Yapılan bu düzenlemeyle bu sistem kaldırılıyor, İller Bankasının safi kazan
cından yapılan dağıtımda köyler ve nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin içme suyu, atık su, 
katı atık ve benzeri kentsel altyapı tesislerinin finansmanıyla, köyler ve nüfusu 100 bine kadar olan 
belediyelerin projelendirme hizmetlerinin finansmanına hibe şeklinde katkı sağlanması öngörül
mektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu alt komisyonda ve diğer komisyon çalışmalarında özellikle küçük be
lediyeleri koruyacak, onların hibelerden destek almalarını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirdik. 

Tasarıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı aynı yerde bulunan okulların kampus şeklinde 
yönetime kavuşturulmasını sağlamak ve il sınırları içerisinde bulunan bir ve birden fazla okula aile 
birliği veya kampus yönetiminin işletildiği yerler için, gerekli olan hâllerde millî eğitim 
müdürlüklerinin ihale işlemlerine yetkili olmasını temin etmek üzere yasal değişiklik yapılmıştır. 

Üniversite öğrencilerimizin almış olduğu burslarla ilgili de keza önemli bir yapılandırmaya 
gidiyomz. Böylece, bursları geri ödeyemeyen, ödeme zorluğu içerisinde olan öğrencilerimizin 
borçlarının yapılandırılarak bunların ödenmesine imkân getiriyoruz. Biraz evvel de ifade etmiş 
olduğum gibi, tasarı, çok sayıda personelle ilgili düzenlemeyi, bunun yanı sıra ekonomimizin içinden 
geçmekte olduğumuz kriz ortamının şartlarını ülkemiz lehine düzenleyen, geliştiren birtakım 
maddeleri ihtiva etmektedir. Tasanya Genel Kuml aşamasında katkı sağlayacak olan tüm milletvekili 
arkadaşlanma aynca teşekkür ediyomm. 

Tasannın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyomm, hayırlı günler diliyorum. (AK PARTİ sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Şahsı adına Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Osman Sali? Yok. 

Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu? Yok. 

Sayın Harun Öztürk, buyumn efendim. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Görüşmekte olduğumuz 410 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde kişisel görüşlerimi 
açıklamak üzere söz aldım. Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanun kapsamına geçecekleri tarihe kadar 
memurlarla yeşil kartlıların ve ilgili mevzuatında yeşil kartlılar gibi sağlık hizmetinden 
yararlanacakları belirtilenlerin tedavi giderleri 2009 Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen 
esas ve usullere göre yapılmaktaydı. Bu maddeyle söz konusu hükümler bazı ilavelerle 178 sayılı 
Kanun Hükmünde Karamame'ye taşınmaktadır. Öncelikle bu geçici düzenlemenin 178 sayılı Kanun 
Hükmünde Karamame'de değil, ilgili kanun olan 5510 sayılı Kanun'da yer almasının yasa yapma 
tekniğine daha uygun olacağını belirtmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, tasanyla hastalardan alınacak katılım payının miktarının belirlenmesinde 
devletin mali kaynaklarının yeterliliğinin ölçüt olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmaktadır. 
Anayasa'mızın 65'inci maddesinde yer alan "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir." hükmüne dayanılarak, hastaların katılım paylarının 
artırılabileceği savunulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa'mızın söz konusu hükmü gerekçe gösterilerek ve sosyal devlet 
ilkesi tümüyle göz ardı edilerek, hastaların ödeyecekleri katılım payının istenildiği şekilde 
artırılabileceğini düşünmek doğm değildir çünkü bu düşünce bizi Anayasa'da öngörülen sosyal devlet 
olgusunu rafa kaldırmaya kadar götürebilir. Anayasa'nın 65'inci maddesinin sosyal devleti rafa 
kaldırmaya kadar varabilecek bir uygulamaya izin verdiğini düşünmek mümkün değildir. Ayrıca, 
sosyal güvenlikte kötü yönetimlerin neden olduğu gider fazlasını azaltmak amacıyla katılım 
paylarının ölçüsüz biçimde artırılabileceğini düşünmek, prime dayalı genel sağlık sigortası mantığıyla 
da bağdaşmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tasanda, ayakta tedavilerde Maliye Bakanlığına verilen 2 lira tutarındaki 
katılım payını yanya indirme yetkisi kaldırılmakta, 5 katına kadar artırma yetkisi de 10 katına 
çıkarılmaktadır. Ayrıca 2 lira tutarındaki katılım payı her yıl Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen 
yeniden değerleme oranında artırılacağı için 10 katına kadar artırma yetkisi de 2 liranın artırılmış 
tutarlanna uygulanacaktır. 

Vücut içine yerleştirilen protez ve ortezlerden katılım payı alınmaması şeklindeki değişiklik 
olumlu değerlendirilmektedir. Buna karşılık, protez ve ortezler için ödenecek katılım payının asgari 
ücretin yüzde 75'ini geçemeyeceğine dair kuralın nasıl uygulanacağının açık olmadığını belirtmeliyiz. 
Maddede geçen asgari ücret brüt mü yoksa net mi olarak dikkate alınacaktır? On altı yaşından 
büyükler için mi yoksa küçükler için mi belirlenen asgari ücret esas alınacaktır? Kıyaslamada günlük 
asgari ücret mi yoksa aylık asgari ücret mi göz önünde bulundurulacaktır? Tasarıda öngörülen asgari 
ücretin yüzde 75'i her bir tedavi için ödenen katılım payı ile mi yoksa yılda ödenecek toplam katılım 
paylanyla mı kıyaslanacaktır? Bütün bu somların cevabı maddede verilmemektedir. Uygulamacılar 
bu somları yorumla çözmeye çalışırken ya birçok ihtilafın doğmasına neden olacaklar ya da yeni 
yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulacaktır. Bütün bu sorunların geleceğe taşınmadan tasarının 
yasalaşması aşamasında giderilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yatarak tedavilerde sunulan hizmetlerin bedelinin yüzde 1 'ine kadar 
katılım payı uygulaması ilk kez getirilmektedir. Yatarak tedavinin her birinde ödenecek katılım payının 
tutarına asgari ücretin dörtte 1 'i şeklinde bir tavan getirilmektedir. Sayın Maliye Bakanı Komisyonda 
bu uygulamanın hastalann kendileri için yapılan tedavi giderlerini denetleyebilmeleri için getirildiğini 
ifade etmiştir. Amaç, hastalann kendileri için yapılan harcama tutarlannı denetlemeleri ve bu yolla 
otokontrol sağlanması ise bu, hastadan hiçbir katkı payı alınmadan yapılan giderleri gösterir bir 
belgenin hastaya verilmesi suretiyle de sağlanabilirdi. Bu nedenle, Sayın Bakanın yataklı tedavilerde 
yüzde 1 oranında katılım payı alınması konusundaki gerekçesini kabul etmek mümkün değildir. 
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Değerli milletvekilleri, bu ve benzeri uygulamalar çalışanların sağlıklı iken prim ödedikleri bir sis
temde hastalıklarında para ödeyerek yararlanmaları sonucunu doğuracaktır. Katılım payı adı altındaki bu 
uygulamalar, tekrar ediyorum, hem genel sağlık sigortası mantığıyla hem de sosyal devlet anlayışıyla 
bağdaşmamaktadır. 

Yeşil kartlılarla, mevzuatında yeşil kartlılar gibi tedavi hizmetinden yararlanacak olanlara dü
zenleme ile "Önce katılım payını öde, sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan talep 
et." denilmesi, onlan sağlık hizmeti talep etmekten de alıkoyacaktır. 

Katılım paylarının kamu kurumu niteliği bulunmayan eczaneler aracılığıyla tahsiline yönelik 
düzenleme de bir kamu görevinin özel kuruluşlara terk edilmesi anlamına geleceğinden kabul edile
mez. Zira kamu görevi verilen bir eczane katılım payını tahsil ettikten sonra sosyal güvenlik kuru
muna aktarmaz ise kamu görevlileri gibi mi ceza görecek, soruşturmalan nasıl yapılacak gibi birçok 
sorunu da beraberinde getirecektir. Bu uygulama, geçmişte vergilerin mültezim usulüyle toplanma
sına benzer bir uygulamaya yol açacaktır. Eczaneler bu iş için ileride ek ücret talep edebilecekleri gibi 
üstlendikleri görevin karşılığını, sundukları hizmetin bedelini bir şekilde yine kamuya yansıtabile
ceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, diğer maddelerle ilgili olarak vermiş olduğumuz önergeler umarım ikti
darın engelleyici önergeleriyle işleme girmekten alıkonulmaz ve o maddelerle ilgili olarak da, biz de 
Demokratik Sol Parti olarak tasanyla ilgili görüşlerimizi ifade etmek fırsatı buluruz diyorum ve yüce 
heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Şahsı adına Sayın Kamer Genç. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 410 sıra sayılı Bütçe Ka
nunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı'nın tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabii o kadar acayip kanunlar getiriliyor ki ne başı belli, ne sonu belli; hele 
bir de temel kanun kabul etmişler, elli tane kanunda değişiklik yapılan kanunlar getiriliyor; efendim, 
yandaş birtakım bürokratlara fazla ödemeler yapılmış, onlara af getiriliyor, yani bir kanun tekniğinde 
olmaması gereken kanunlar getiriliyor. 

Şimdi, bir Varlık Vergisi Kanunu çıkardı bu Hükümet, 5811 sayılı Kanun. Ali Türkan diye bi
risi çıktı ortaya "Ben, Tayyip Bey'in de arkadaşıyım, Abdullah Gül'ün de arkadaşıyım." dedi, "5,5 
katrilyon lira Türkiye'ye getireceğim." dedi. Gitti, Cumhuriyet Vergi Dairesine beyanda bulundu 
bunu, 110 milyon lira da vergi tahakkuk etti. Şimdi soruyorum Sayın Bakan: Bunun süresini uzatı
yorsunuz. Bu varlık banşı vergisinin süresini sırf Ali Türkan için mi uzatıyorsunuz? Bu Ali Türkan 
bu 5,5 katrilyon liralık servetini getirdi Türkiye'ye ve Cumhuriyet Vergi Dairesinde de buna 110 mil
yon liralık da vergi tahakkuk etti. Şimdi, bunu süresinde ödemediğine göre, 6183 sayılı Kanun'a göre 
tahsil edecek misiniz, etmeyecek misiniz? 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Edilecek, edilecek. Rahat ol. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Tabii karşımızda susan bir Hükümet var, Komisyon var. Burada, 
siz yine susun ama biz yine de millete söyleyeceğimizi söyleyelim. Zaten millet de dinliyor bizi. 
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Şimdi, getirilen kanunla, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan birtakım kamu per
sonellerinin, işte, yurt dışı, yurt içi gezilerinde aldığı fazla paralan affediyorsunuz. Bu paralar kim 
tarafından zimmet bulunmuş? Sayıştay ve Danıştay. Danıştay kararları var. Diyor ki... "Arkadaş, 
sen Harcırah Kanunu'na aykın bir uygulama yapamazsın." diyorsunuz ve buna göre bunlara af ge
tiriyorsunuz. Peki, ne kadar para affediyorsunuz? Niye getiriyorsunuz af? Yani, bu memlekette hukuk 
denilen bir müessese varsa, hukuk devleti iseniz, Danıştayın ve Sayıştayın verdiği kararları, mahkeme 
kararlarını kanunlarla yok saymak mümkün müdür sayın milletvekilleri? 

Yine, il genel meclisi üyelerine ve kaymakamlara bu il genel meclisi üyelerine nezaret etmesi 
sebebiyle birtakım fazla ödemeler yapılmış. Yine getirdiğiniz bir maddeyle bunu affediyorsunuz. Ya, 
sizin işiniz gücünüz suçlulan affetmek mi? Memleketin parasını zimmetine geçirenleri affetmek mi? 
Siz ne biçim Maliye Bakanısınız, ne biçim kurumsunuz? Geçmişte, bir araştırın bakalım, bugüne 
kadar bu devletin bir kuruşunun, kör kuruşunun hesabı sorulduğu hâlde siz boyuna millete devletin 
parasını şey ediyorsunuz. Ne yaptınız, devleti nereye getirdiniz? 

Bakın, siz ilk defa 2002 yılında iktidara geldiğiniz zaman iç borç 91 milyar dolar, dış borç 129 
milyar dolar. Şimdi fazla da uzatmayayım. Şu anda, ülke toplamında 2002'de 221 milyar dolar dış 
borç vardı, 2008'de 471 milyar dolar iç ve dış borç vardı. 

ALİ İHSAN MERDANOĞLU (Diyarbakır) - Kanştır, kanştır! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ne kanştır? Sen evvela kendine kanş. Senin bu konulara aklın 

ermez. 
Onun için, şimdi bu kanunla 70 trilyon da borçlanma getiriyorsunuz. E, iç ve dış borçlarda aşağı 

yukan sizin devri Hükümetiniz zamanında 300 milyar doların üzerinde artış oluyor. Ne yaptınız bu 
300 milyar dolar artışı sağladınız da? Allah nzası için bir işsize iş bulmak için bir fabrika mı açtınız, 
bir üretimi artırmak için bir fabrika mı açtınız, ne yaptınız? İşiniz gücünüz vergi muafiyeti. 

Şimdi, dün burada Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kanunu geçti. Çok büyük imtiyazlar getir
mişsiniz ve her birisine, oradaki teşkilatlara 8-10 milyar lira maaş verecek şekilde istisnai memuri
yetler gibi memuriyet getirdiniz. O kadar gülünç bir duruma düştü ki burada AKP Grubu ve Hükümet, 
orada Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine atanmak için kanunda kırk beş yaş getirmişlerdi, sonra da 
burada AKP Grup Başkan Vekili bu kırk beş yaşı elliye çevirdi. Sormak istiyorum, eskiden siz çoluk 
çocuğunuza iş bulmak istiyordunuz, şimdi herhalde babanıza iş bulmak için kanunlarda değişiklik ya
pıyorsunuz. Sormak istiyorum, acaba hangi milletvekilinin kansı veyahut da kocası veya babası elli 
yaşında da bu Avmpa Birliği Genel Sekreterliğinin değiştirilen bu statüsüne göre 7-8 milyar lirayla 
Genel Sekreterliğe atanacak? Ya, sayın milletvekilleri, bu memleketle bu kadar alay edilmez. Bu 
memlekette insanlar bu kadar açken, yoksulken, işsizken, insanlar intihar ederken AKP'nin işi gücü, 
kendilerine, yandaşlarına büyük devlet kaynaklannı aktarmak, ondan sonra da milletle alay etmek. 

Ben şimdi bir teklifte bulunuyomm: Şimdi, Tayyip Bey geçen gün 5 aile efradıyla beraber vil
lalara geçti, konaklara. Meclisçe bir araştırmasını yapalım, Tayyip Bey ve ailesinin neye ihtiyacı 
varsa arkadaşlar, bir para toplayalım, verelim kendilerine, yani ne yapılabiliyorsa hepsini verelim de 
bir defa, ondan sonra devlet bütçesi bunların kontrolünden, istismarından çıksın. 

Yine getirmişler bu kanunda bir madde. Efendim, Başbakanlığa ithal edilecek araçlar on yıl 
kadar gümrük vergisinden muaf. Yani bunun ne anlamı var, ben anlamıyorum. Şimdi, buralarda bir
takım araçlan gümrük vergisinden, ÖTV'den, KDV'den istisna ederek ithal edecekler herhalde, ge
tirecekler, el altından birtakım yandaşlarına satacaklar. Bunun başka bir anlamı yok. Yani onun için, 
bir devlet bu kadar gerçekten hile ile yönetilmez, devlet bu kadar tahrip edilmez. Zaten bir devletin 
ekonomisi tahrip edilmedikten sonra o devleti yıkamazsınız. Burada hedef, devletin ekonomisini tah
rip etmek ve ona göre sonuca ulaşmak. Böyle kanunlar getirilebilir mi? Yani bu getirilen kanunlarla 
ülkenin hangi ciddi somnuna çözüm buluyorsunuz? 
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Bir defa, Hükümet olarak yılbaşında yaptığınız bütçe iflas etmiştir. İflas ettiğine göre, ey Hü
kümet sen hangi yüzle burada oturuyorsun? Eğer bir hükümetin bütçesi iflas etmişse o hükümet orada 
oturamaz, onun istifa etmesi lazım. Yerine hiç olmazsa -yine aynı- kendi içinizden bir hükümet çı
karın. Belki yeni gelen insanlarda yeni bir ruh olur, yeni bir şevkle, memleket sevgisiyle birtakım me
seleleri halletmeye çalışır ama bunlar yok, her gün istisna, her gün muafiyet, her gün devletin parasını 
cebine indirenlere af... Yani, böyle, devleti nereye götürüyorsunuz? Yani bu devletin ekonomik kay
naklarını bu kadar zayıflata zayıflara nasıl bir sonuç elde edeceğinize ben hayret ediyorum! 

Yani getirdiğiniz kanunların manasını da bilmiyorsunuz. Yani, işte, getirdiğiniz kanunun 48'inci 
maddesiyle 4925 sayılı Kanun'un 3l'inci maddesini kaldırıyorsunuz. Diyorsunuz ki: Karayolu taşı
macılığında vatandaşa verilen yetki belgesinde eğer sonradan bir hata varsa -bu mevcut 31 'inci 
madde- ilgili idare buna tebligat yapacak, "Arkadaş, senin bu belgen eksiktir. Eksik belgeni getir, ta
mamla, ben sana bu yetki belgeni vereyim." diyecek. 

Yani aslında bu yetki belgesini verirken de çok az para almıyorsunuz. Mesela, yurt içi ticari eşya 
taşımacılığında kullanılan kamyonların aldığı K-l 'den 12 milyar 942 milyon para alıyorsunuz. Ondan 
sonra, kendi işgaliyle ilgili yurt içi eşya taşımacılığında kamyondan K-2 belgesi için 6 milyar 471 mil
yon lira para alıyorsunuz. 

Şimdi, vatandaşın bu kadar para ödeyerek aldığı K-l, K-2 belgelerinin olabilir bir yerinde bir 
hata var. Mevcut 31 'inci maddeyle diyor ki: Efendim, bunda bir hata varsa ben tebligat yapacağım 
sana. Sen bunu getir, o eksiklikleri gider, senin belgeni yenileyeyim. 

Şimdi ne yapıyorsunuz? Getirdiğiniz bu şeyle belgesini iptal ediyorsunuz ve bu kadar da para 
almışsınız. 

Şimdi, bu arada tabii bir şey de, geçen gün yine bir kanun yine müzakere edilirken bu yurt dışı 
taşımacılığında kullanılan urlara verilen mazotun 550 litresine, bazı hâllerde 400 litresine... Eskiden 
yurt dışı taşımacılığı yapan kamyon, tır, çekicilerin aldıkları motorin ÖTV ve KDV'den tümüyle is
tisnaydı ama sonra getirilen bir tasarıyla burada bunun 400 litre ve 550 litresi istisna edildi. Ben bir 
önerge verdim. Her nasıl olduysa AKP benim bu önergemi kabul etti. Burada bir Grup Başkan Ve
kili arkadaşımız çıktı dedi ki: "Yahu, siz kamyoncu esnafına nasıl böyle ihanet edersiniz? Hem de siz
den olmayan bir milletvekili bu önergeyi verdi." Ben de hayret ettim, yerimden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyumn Sayın Genç, konuşmanızı tamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben de hayret ettim. Kamyoncu esnafının, kamyoncunun lehine 
verdiğimiz bu önergenin kabul edilmesi bence isabetliydi. Buna rağmen bazı arkadaşlar, bizim bu 
önergemizin isabetli olmadığını burada söylediler. Tabii, diliyoruz ki... Yani, herkesin bu kanunları 
buraya inceleyerek gelmesi lazım ama maalesef incelenmiyor. 

Yine, bu getirdiğiniz 68'inci maddeyle "Vücut dışı protez ve ortezler için hastadan katkı payı alı
nacak." diyorsunuz ama vücut içine yerleştirilen protez ve ortezler için katılım payı alacak mısınız, 
almayacak mısınız? Yani, onu da burada belirtmemiz lazım, belirtmediğiniz takdirde ne oluyor? Bun
larda uygulamada herkes kendine göre uygulama yapıyor. Yine, hastanelerde tıp fakültelerine borçlu 
olan hastalann işte belli bir parasını ödeme şartıyla borçlannı affediyorsunuz ama vakıf hastanele
rini niye bundan istisna ediyorsunuz? Çünkü, vakıf hastanelerinin büyük bir kısmı cemaatlerin. E, 
tabii siz cemaatlerin aleyhine olan bir teklif getirir misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Genç. 
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Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Genç, soru soracak mısınız? Bekliyorum sizi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, sorayım, yerime geçeyim de. Çünkü bunlan sormakta fayda var.. 

BAŞKAN - Buyumn. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu Ali Türkan 5,5 katrilyon lira getirmiş, Cumhuriyet Vergi 
Dairesine beyan etmiş ve 110 milyon lira da vergi tahakkuk etmiş. Şimdi, bu kişi ne parayı getirdi 
herhalde ne de vergiyi ödüyor ama her yerde "Ben Abdullah Bey'le Tayyip Bey'in arkadaşıyım..." 
yani bu gazetelerde şey etti. Hürriyet Gazetesi'nin hatta 23/4/2009 tarihli Şükrü Kızılot'un makalesine 
bakarsanız, bu geçiyor. 

Şimdi, sormak istediğim şu: Bu 5811 sayılı Kanun'u sırf bu Ali Bey için mi uzatıyorsunuz? Ali Bey 
bu vergiyi verecek mi vermeyecek mi? Bu parayı getirecek mi getirmeyecek mi? Birinci husus bu. 

İkincisi: Bu düzenleyici kurumlarda çalışan teftiş elemanlanna bu kanunla getirdiğiniz bir af 
var. Burada devlet ne kadar alacağından vazgeçiyor? Onu öğrenmek istiyomm. 

Evet, sonra başka maddelerde de ayrıca soracağım efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Bakan, Üçüncü Yasama Yılının son gününde getirilen bu torba yasada gönül istiyordu ki 
şu ana kadar çözülmesi gereken acil bazı konular yer alsın. Soracağım somlar bu kapsamda, burada 
göremediğim konularla ilgilidir. 

Birincisi: Emeklilerin ve dar gelirlilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir 
düzenleme bu tasarıda yer almakta mıdır? Yer almaktaysa ne gibi iyileştirmeler getirilmiştir? 

İkincisi: Üniversitelerimizde görev yapan genel sekreter yardımcılan, daire başkanları ve hukuk 
müşavirlerinin eş değerlerine göre ek göstergeleri eksiktir. Bu düzeltilebilecek midir? 

Yine, yardımcı doçentlerin emeklilik haklarının l'inci derecenin 4'üncü kademesine 
indirilmesine yönelik bir düzenleme yer almakta mıdır? Yoksa bir önergeyle dâhil edilebilir mi? 

Bir diğer konu: İlköğretim müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir ek 
gösterge düzenlemesi yapılabilir mi? 

Son somm da: Basında bugün ve dün çıkan haberlere göre, Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
sözleşmeli öğretmenlere kadro verileceğini söylemiştir. Bununla ilgili düzenleme var mı? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 

Buyumn Sayın Bakanım. 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Teşekkür ediyomm değerli arkadaşlar. 

Şimdi, Sayın Genc'in sorusundan başlayayım. Adı geçen şahsa ilişkin herhangi bir düzenleme söz 
konusu değildir yani bu yasanın amacı tabii ki ekonomimize gerek dışarıdan gerek içeriden kaynak 
kazandırma amaçlıdır. Tabii, Ali Türkan'la ilgili olarak, beyan ettiği tutan bir ay içerisinde ülkeye 
getirmediği için kendisi yararlanamıyor, dolayısıyla bu yasanın uzatılma sebebinin bahsi geçen şahısla 
hiçbir ilgisi yoktur. Kanunda öngörülen amaca yönelik olarak bir uzatma söz konusudur. Bu şahsa ilişkin 
de Gelir İdaresinin bir incelemesi söz konusudur. İnceleme sonucunu tabii şimdiden benim öngörmem 
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mümkün değil ama dediğim gibi daha önce beyanda bulunup beyanın gereğini yerine getirmeyenler 
hakkında bir inceleme söz konusudur ve dediğim gibi gerek bu tahakkuk edilen vergiyi ödemediği için 
gerekse ilgili matraha konu parayı Türkiye'ye getirmediği için, zaten bir ay içerisinde bu yükümlülüğü 
yerine getirmediği için de bundan sonra yapılacak uzatmadan da yararlanmaması söz konusudur. Onun 
için, o konuda en ufak bir şüpheniz olmasın. 

Şimdi, siz konuşmanızı da yaparken dediniz ki: "Bu nasıl Maliye Bakanı?" İşte, burada yapılan 
birtakım hataları düzeltmeye yönelik düzenlemeleri... Değerli arkadaşlar, ben bir ilke olarak şunu 
söyleyeyim, Plan ve Bütçede de defalarca tekrarladım: Bu türden torba yasaları ben de doğru bul
muyorum ve bu torba yasaları... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakan mikrofona konuşsun da pek anlamıyorum. 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Değerli arkadaşlar, bu türden torba ya
salar maalesef birtakım ihtiyaçları karşılamak üzere geliyor. Ben de ilke olarak bundan sonra bu tür
den torba yasaların gelmemesi için azami özen göstereceğimi Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
defalarca tekrarladım. Bazı düzenlemelerin tabii ki Plan ve Bütçe Komisyonunda, önemli bir kısmı 
o dönemde gündeme geldi ve sizin de yani en azından şikâyet ettiğiniz bazı düzenlemeleri ben de tam 
olarak makul görmediğimi de söyledim orada. 

Şimdi, bu düzenleyici, denetleyici kuruluşlara ilişkin, orada, geçmişte yapılan fazla ödemelere 
veya yanlış ödemelere ilişkin bir af söz konusu fakat o da Maliye Bakanlığından görüş alındıktan 
sonra yapılmış ödemelerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama kararlar var, Danıştay karan var, Sayıştay karan var Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Genç, bakın, Plan Bütçe Komis
yonunda bu konular epey tartışıldı, konuşuldu ve ben özellikle bu düzenlemeleri kendim de getir-
medim. Yani bunu bilmenizi istiyorum fakat bu düzenlemelerin çoğu yapılan birtakım hatalı 
uygulamalardan dolayıdır. Yani bu parayı alan şahısların hatasından değil, belki ilgili kummun veya 
başka bir kummun verdiği görüş doğrultusunda yapılan ödemelerdir. Dolayısıyla, tabii ki bu sıkın
tıların giderilmesine yönelik bu türden düzenlemeler var, gönül ister ki bu türden düzenlemeler ol
masın ama -dediğim gibi- bu türden düzenlemelerde miktarlar da aslında çok yüksek rakamlar değil. 
Benim bildiğim şöyle: Yani "Düzenleyici ve denetleyici kurumların harcırahına getirilen af tutarı ne 
kadardır?" diye sordunuz. Tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlar açısından baktığınız zaman 3,5 
milyon liralık bir borcun takibinden vazgeçilmektedir. Toplamda 3,5 milyon lira ve bu sadece bir 
düzenleyici, denetleyici kuruma ait değildir. Ben, Komisyonda bunun bütün detaylarını verdim. Bir
çok kummumuzda bu türden ödemeler yapılmıştır. Bazılan için de -dediğim gibi- Bakanlığımızdan 
daha önce görüş alınmıştır. Onun için, bunu düzenliyomz. 

İkinci konuya gelince: Bu torba yasasında tabii ki birtakım uygulamada karşımıza çıkan sorun
ları gidermeye yönelik düzenlemeler söz konusudur ama üniversitelerde görev yapan bazı yönetici
lerimize yönelik düzenleme veya emeklilerimize, dar gelirlilerimize yönelik düzenlemeler, tabii ki 
bunlar, daha çok, özü itibarıyla özlük haklarına ilişkin düzenlemelerdir ve ben mümkün olduğunca 
bu türden ilgisiz kanunlarda özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri doğm bulmadığımı Plan ve Bütçe 
Komisyonunun ilk toplantısında söyledim ve bundan sonra da mümkün olduğunca özlük haklarına 
ilişkin düzenlemelerin ilgili teşkilat kanunlannda yapılmasını daha doğm bulduğumu da buradan 
söylemek istiyomm çünkü... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, siz Bakansınız, uygun görmüyorsanız kanunu reddedelim. 
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MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Genç, şimdi, dediğim gibi, burada 
yapılan düzenlemeler bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor ve bu sadece -dediğim gibi- belli bir amaca yö
nelik değil, burada çok yönlü düzenlemeler söz konusudur ve torba yasaların doğası da budur. İdeal 
olan, aslında Meclisimizin daha etkin bir şekilde çalışması, İç Tüzük'e yönelik reformun yapılması 
ve bu çerçevede, bu türden yasal düzenlemelere olan ihtiyacın azaltılmasıdır, ideal olan budur. Ama, 
bugün itibarıyla ve bundan önce de bu türden düzenlemeler yapılmıştır. Dediğim gibi, özlük hakla
rına ilişkin, personele ilişkin, gerek ücrete ilişkin düzenlemeleri ilgili kanunlarda yapmamız çok daha 
doğru olur. O zaman, hesabını kitabını yapmış oluruz, bütçeye ne getiriyor, ne götürüyor, onun ça
lışmasını yapabileceğiz ve o çerçevede yapmaya çalışacağız. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tamam Sayın Genç. 

Sayın Işık'ın kısa bir açıklaması olacak galiba. 

Buyurun. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkanım, son sorum yanm kaldığı için onu da iletmek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Millî Eğitim Bakanı Sayın Çubukçu'nun, sözleşmeli kadroda bulunan 
öğretmenlerin daimî kadroya geçirileceğine yönelik bir açıklamasının olduğu basında yer aldı. 
Hükümetimizin Maliye Bakanı ve Hükümetin yetkilisi olarak kendisine soruyorum: Bu beyan doğm 
mudur? Doğruysa bu öğretmenlerin daimî kadroya geçirilmesi işlemi ne zaman tamamlanabilecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım... 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Henüz bana bu türden bir çalışmaya 
ilişkin gelen bir bilgi yok yani bir tasarı çalışması olursa mutlaka tabii ki bizden de görüş isterler. 
Henüz Maliye Bakanlığından, bizden bu konuda bir görüş istenmiş değildir. 

BAŞKAN - Tamam mı Sayın Bakanım? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Teşekkür ediyomm Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tasannın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter 
sayısı yoktur. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.53 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.09 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Saym milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin Dördüncü 
Oturumunu açıyorum. 

410 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın maddelerine geçilmesinin oylamasında karar yeter sayısı bu
lunamamıştı. 

Şimdi, tekrar maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 

Tasarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. Birinci bölüm 1 ile 25'inci maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Mehmet Akif 

Hamzaçebi. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; tasarının birinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi 
ifade etmeden önce sizi saygıyla selamlıyorum. 

Bundan önce, biraz önce yani bu tasarı görüşmelerine başlamadan önce sonuçlandırdığımız 
Sayıştay başkan ve üyeliği seçimine ilişkin olarak kısa bir görüş ifade etmek istiyorum. Seçilen 
Başkana ve üyelere görevlerinde başarılar diliyorum. 

Ancak bu seçimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca yapılacak bu seçimin 
öncesinde Sayıştay Genel Kurulu tarafından yapılması gereken seçim yapılmamıştır ve Sayıştay 
tarihinde ilk kez Sayıştay Genel Kurulu, kendisine başvuran aday adayları arasında Parlamentoya 
bildirilmek üzere yapması gereken ön elemeyi yapmamıştır. Yasaya göre otuz iş günü içerisinde 
yapılmayan seçim sonucunda, bu görevi, seçim görevini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yapmaktadır. Önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra da Genel Kurulda gerçekleştirilen bu 
seçim anılan yasa hükmü çerçevesinde olmuştur. 

Sayıştay Genel Kurulunun bu seçimi yapmamış, gerçekleştirmemiş olmasının teknik hiçbir 
nedeni bulunmamaktadır. Sayıştay Genel Kurulunun bir kısım üyeleri o seçime, o toplantıya 
katılmamak suretiyle seçimin Parlamentoya bırakılmasının yolunu açmışlardır. Böylece Sayıştay 
tarihinde ilk kez bir seçime bir gölge düşmüştür, bir siyasi gölge düşmüştür. Bir kısım Sayıştay 
mensupları, maalesef, Sayıştayı hançerlemiştir, Sayıştayı görev yapamaz bir konuma sokmuştur. Bu 
seçim o açıdan çok hayırla yâd edeceğimiz bir seçim olmamıştır. Tekrar ediyorum: Burada görev 
alan arkadaşlarla ilgili herhangi bir olumsuz değerlendirmede bulunmuyorum. Görev alan arkadaşlar 
içerisinde tanıdığım, bildiğim çok değerli arkadaşlarımız vardır ama Sayıştay Genel Kurulu kendisine 
düşen yasal görevi maalesef yerine getirmemiştir. Yine de Sayıştay seçimi sonucunda görev alan 
arkadaşlara başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasan esas olarak Bütçe Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin ilgili ka
nunlarına taşınması yönündeki bir temel amaçtan hareket ediyorsa da bir torba yasa tasarısı niteli
ğindedir, birçok konuyu, birçok kanunu ilgilendiren düzenleme burada yer almaktadır. Bütçeyi 
ilgilendiren madde sayısı 50 madde içersinde sadece 10 tanedir. Gerçek anlamda bütçeyi, içinde bu
lunduğumuz krizi, fınansal krizi ilgilendiren veya onunla ilişkilendirebileceğimiz madde sayısı ise sa
dece 1 tanedir. O da Bütçe Kanunu'nda yer alan borçlanma yetkisinin artırılmasına ilişkin, 5 kata 
yükseltilmesine ilişkin bir düzenlemedir. 
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Küresel krizin başlamasından bu yana yaklaşık iki yıllık bir süre geçmiştir. 2007 Temmuzunda 
bu krizin Amerika Birleşik Devletleri'nde uç vermeye başladığım düşünürsek iki yıla yakın bir süre 
geçmiştir. Yine küresel krizin Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere sıçramasının 
üzerinden ve gelişmekte olan ülkeleri, bu bağlamda Türkiye'yi de etkilemesinin üzerinden, 
etkilemeye başlamasının üzerinden de yaklaşık dokuz aylık bir süre geçmiştir. Bu süre içerisinde 
hemen hemen bütün ekonomiler ekonomiyle ilgili düşen talebi tekrar canlandırabilmek amacıyla 
"Canlandırma" veya diğer adıyla "Mali gevşeme" paketlerini uygulamaya koymuşlar ve bunun 
sonucunda bu paketlerin bütçe dengeleri ve mali dengeler üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin nasıl 
giderileceği konusunda da kamuoylarına, dünyaya güven veren bir programı, mali programlarını 
açıklamışlardır. 

Türkiye bu sürede ne yapmıştır? Bölük pörçük birtakım düzenlemeler şüphesiz yapılıyor ama 
güven veren bir ekonomik programı Türkiye henüz açıklamış değildir. Hâlâ biz ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik olarak birtakım paketleri açıklıyoruz. Teşvik paketi bunlardan bir tanesidir. 

Böyle bir süreçte, yine Türkiye bütçesi olmayan bir ülke konumundadır. Evet, şeklen bir bütçe 
var ama bu bütçenin hiçbir rakamı bugün yaşadığımız krizle, krizin sonuçlarıyla ilgili değildir, bütçe 
krizi kavrayabilecek bir durumda değildir. Türkiye'nin acilen bir bütçeye ihtiyacı vardır. Bütçede 
hâlen büyüme yüzde 4 oranında gözükmektedir. Daha sonra, nisan ayı içerisinde Hükümet tarafından 
açıklanan katılım öncesi programda büyüme - yüzde 3,6 olarak yani küçülme olarak revize edilmişse 
de buna uygun bir bütçe tasarısı veya bütçe kanununda değişiklik yapan bir tasarı getirilmemiştir; 
-3,6'nın üzerinden çok sular geçti. O ortamda IMF'nin açıkladığı küçülme 5,1 'di. IMF bu rakamı 
açıkladığı zaman yerden yere vurulmuştu. 

Evvelsi gün OECD raporunu açıkladı: Türkiye'de 2009 yılı için beklenen büyüme -5,9. Kısa bir 
süre önce de Dünya Bankası - yüzde 5,5'luk bir küçülmeyi açıklamıştı. Bu küçülme rakamlarının art 
arda açıklandığı bir süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile giriyor ama tatile girerken daha büt
çesini revize etmiş değil. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre açıklaması gereken orta 
vadeli programı ve orta vadeli mali planı da yasal süreler dolmuş ve çoktan aşılmış olmasına rağmen 
hâlâ açıklamamıştır, açıklayamamıştır. 

Bu süre içerisinde Türkiye IMF'yle ilişkilerini netleştirememiştir, ne olacağı da belli değildir. 
Ekonominin ilk çeyrekte beklenen küçülme oranı yüzde 12-13 düzeyindedir. Nisan ayında sanayide 
meydana gelen küçülmedeki düşüş, daha doğrusu bir önceki aya göre meydana gelen hafif topar
lanma umut verici olarak yorumlanıyor ise de mevsimlik etkilerden arındırdığımızda bu toparlan
manın da gerçekçi olmadığı ortaya çıkmaktadır. Şimdi Hükümet krize bütçe açığını büyüterek çözüm 
bulmaktadır. Evet, bütçe açığı büyüyebilir. İlan edilen vergi gelirleri hedefi 200-250 milyar TL'ydi. 
Şu anda... Şu anda demeyeyim, katılım öncesi ekonomik programın açıklandığı nisan ayında bunun 
169,5 milyar TL olarak gerçekleşmesi söz konusuydu, öyle tahmin yapılmıştı. Belki, şimdi, muhte
melen bunun daha da altında bir gerçekleşme söz konusu olabilecektir. Evet, bütçe açığı büyüye
cektir ama bu bütçe açığının ne olacağını, nereye ulaşacağını hiç kimse bilmezse, bunun önümüzdeki 
yıllarda nasıl telafi edileceği güven veren bir programla ortaya konulmazsa biz krizden çıkamayız de
ğerli milletvekilleri. 

Şimdi, krizin ölçüsü olarak belki kura bakılıyor. "Efendim, işte, döviz kuru bir miktar sıçradı, 
1.500-1.550'lerde döviz kuru istikrar buldu." denilebilir, buradan kriz ölçülmeye çalışılabilir, 
"Efendim, bankacılık sistemimiz sağlam -o nedenle buradan kriz değerlendirilebilir- o kadar kötü 
durumda değiliz." denilebilir ancak bunlar gerçekçi olmaz. Krizi sadece bu iki ölçüden hareketle 
değerlendirmeye kalkışırsak yanlış olur. Evet, bazı ülkeler krize sağlam bankacılık sistemiyle girdi, 
o kadar sistemi etkilenmedi, bazı ülkeler dış talep nedeniyle, büyümesi dış talebe bağlı olmayan 
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ekonomiler dış talebin küçülmesi nedeniyle çok fazla etkilenmediler ama Türkiye gibi cari açığı 
yüksek olan ve bu cari açığı önemli ölçüde borç yaratan işlemlerle finanse eden ülkeler krizden çok 
büyük ölçüde etkilendiler. Problem buradadır. Problem buradadır. Türkiye özellikle özel sektör 
borçlanmasıyla cari açığını finanse ediyordu. Cari açıktaki bu yükseklik Türkiye'nin krizden çok ağır 
bir darbe almasına yol açtı. 2008'in son çeyreğindeki küçülmenin -6,2 olması ve bunun Türkiye'nin 
beraber hareket ettiği veya aynı ligde rekabet ettiği ülkeler içerisinde en yüksek daralma olarak 
gerçekleşmiş olması şaşırtıcı değil, cari açığın yüksekliğinden kaynaklanan bir küçülmedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
.. .2009'un ilk çeyreği de böyledir. Yine en sert daralmayı Türkiye ekonomisi yaşayacaktır, bek

lenti budur. 
Şimdi, bu çerçevede yapılan nedir? Hükümet, 2002 yılında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu'na bir mali kural olarak, 2001 yılı krizinin etkilerini yaşayan o zamanki Hükümet bir mali 
kural olarak bir prensip getirmişti. 4749 sayılı Kanun'a göre, bütçenin gelirleri ile giderleri arasın
daki fark kadar Hükümet borçlanabilir. Bu farkın yüzde 5 oranında artırılması ilgili bakanın, ikinci 
bir yüzde 5'lik oranda artırılması da Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. 

Şimdi, tasarı bu çok önemli mali kuralı bir kenara atmaktadır. Hükümet bir hesap yapmış kafa
sında, kabaca bir hesap yapmış, bir bütçe açığı belirlemiş. İlan edilen borçlanma rakamı 13,5 milyar 
TL'ydi; bütçe açığı 10,3 ama borçlanma yetkisi 13,5 milyar TL'ydi. Şimdi onu 5 katına, Bakanın ve 
Bakanlar Kurulunun artırım yetkisini kullanmak suretiyle 5 katma yükseltmeyi öngörüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunun anlamı, 74,8 milyar TL'lik bir borçlanma 

yetkisini Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisinden istemektedir. Mali kuralı bir kenara atıyor, 
kafasında yaptığı hesabı Meclisle paylaşmıyor, "Meclisin bütçe hakkı önemli değildir." diyor. 

Şimdi, bu doğru bir düzenleme değildir değerli milletvekilleri. Türkiye'nin acilen bir programa, 
ekonomik programa ihtiyacı vardır. "Türkiye neden cari açığı yüksek olduğu için çok yüksek oranda 
etkileniyor, cari açığı yüksek olan başka ülkeler Türkiye kadar neden etkilenmedi?" sorusunu sorar
sak, onların güven veren programları var. O nedenle, onlar Türkiye kadar bu krizden sert bir şekilde 
etkilenmediler. Demek ki Türkiye'nin hemen ekonomik programa, güven veren bir programa ihtiyacı 
var. IMF'yle olabilir, IMF'siz olabilir; yeter ki nasıl yürüyeceğinize herkesi ikna edin. Bu tasarı, 
maalesef, bu konularda bir çözüm getirmemektedir. 

Zaman izin vermediği için sözlerimi burada bitiriyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi. 
Bölüm üzerinde başka söz talebi yok. 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

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

Kapanma Saati: 18.24 • 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

410 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
1 'inci madde başlığını okutuyorum: 

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1-
B AŞ KAN - Madde üzerinde dört tane önerge vardır; önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/691 esas sayılı "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın Çerçeve 1 inci maddesi ile 1700 
sayılı Dâhiliye Memurları Kanununa eklenen 2/A maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde 
geçen "iki katı" ibaresinin "dört katı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 25/06/2009 

Bekir Bozdağ Akif Gülle Avni Erdemir 
Yozgat Amasya Amasya 

İrfan Gündüz Necat Birinci 
İstanbul İstanbul 

TBM Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasansının 1. maddesiyle değiştirilen Madde (2 A) nin 

birinci cümlesinin (yazılı sınav ÖSYM'ye yaptınlır) biçiminde değiştirilmesini arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasan'nın Çerçeve 1 inci Maddesi ile 9/6/1930 tarihli ve 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa eklenmesi öngörülen 2/A Maddesindeki "Bunun dışında 
mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz" cümlesinin Tasan'dan çıkanlmasını arz ve 
teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Kemal Demire 1 
Trabzon Gaziantep Bursa 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Vahap Seçer Mustafa Özyürek 
Malatya Mersin İstanbul 

Ali Kocal 
Zonguldak 
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TBMM Başkanhğı'na 
Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı"nın çerçeve 1 inci maddesinin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Harun Öztürk 
İzmir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Kaülmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 

Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hükümetin sürekli olarak yargıyla karşı karşıya geldiğini bu maddede tekrar görüyoruz. Siz hukuka 

saygı göstermezseniz, yargı da sizin gibi düşünsün isterseniz yargıyla elbette yüz yüze gelirsiniz. 
Bu maddede de Hükümet kaymakamlık sınavlarıyla ilgili olarak Danıştay tarafından idare aley

hine verilen kararları etkisiz kılmayı amaçlamaktadır. Örneğin, maddede yer alan "maddede tutanak 
dışında herhangi bir belge ve kayıt tutulmayacağı" şeklindeki hüküm, Danıştay kararını aşmaya yö
neliktir. Komisyonda verilen önergeyle taşandaki "mülakatta tutanak dışında herhangi bir belge ve 
kayıt tutulmaz" ibaresinin "mülakatta tutanak dışında herhangi bir kayıt tutulmaz" şeklinde değişti
rilerek muhafaza edilmesi, Danıştayın İçişleri Bakanlığı aleyhine vermiş olduğu kararın her ne pa
hasına olursa olsun aşılmak istendiğinin açık kanıtıdır. 

Yargı kararlarını etkisiz kılmak üzere yasama organının yürütme ve yargı arasına bu şekilde gir
mesi hem güçler aynlığı ilkesine hem de Anayasa'nm 138'inci maddesinin dördüncü fıkrasına ay
kırılık teşkil etmektedir. 

Bugüne kadar yaptığı sınavlarda tarafsızlığı ve objektifliği kanıtlanmış olan ÖSYM yerine, ben
zer sınavları yapan kamu kurum ve kuruluşlarına da kaymakamlık sınavı yaptırılabileceğine ilişkin 
olarak düzenleme yapılmasında ısrar edilmesi, Hükümetin niyeti konusunda bazı tereddütlerin doğ
masına yol açmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi size bu maddeyle ilgili olarak yazdığım muhalefet şerhinden bir 
bölümü okumak istiyorum: Hükümet tasarısı, ilan edilen kadronun 4 katı adayın mülakata alınaca
ğını öngörmekteydi. İlan edilen kadroya karşılık bu ölçüde yüksek adayın mülakata çağrılmasının 
sübjektif değerlendirmelere yol açabileceği şeklindeki eleştirilerimizi dikkate alan Komisyonun, ta
şandaki '4 katı' ibaresini '2 katı' şeklinde değiştirmiş olması olumlu değerlendirilmektedir. Ancak 
Genel Kurul aşamasında yeniden 4 katı tutarına çıkarılabileceği endişemizi de, Hükümetin daha ön
ceki uygulamalarını göz önünde bulundurarak dikkatlerinize sunmak isteriz." demişim. Şimdi, biraz 
önce okunan önergeleri hep birlikte dinledik ve bu hâline getirilmeye çalışılıyor. 

Değerli milletvekilleri, biraz sonra oylannızla ne yapacaksınız? Bizim muhalefet şerhindeki 
endişemizin yerinde olduğunu göstereceksiniz. Bütün bunlar, iktidara karşı muhalefette bir güven 
bunalımının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu maddenin yasama organının önüne getirilmesinde de 
Hükümetin yargı ve bazı kurumlarla karşı karşıya bulunduğu güven bunalımının giderilememesinin etkili 
olduğu düşüncesindeyiz. İktidann, yedinci yılında bu güven bunalımını hâlâ giderememiş olması büyük 
bir eksikliktir diyor, önergemizin kabul edileceği umuduyla tekrar yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasan'nın Çerçeve 1 inci Maddesi ile 9/6/1930 tarihli ve 
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa eklenmesi öngörülen 2/A Maddesindeki "Bunun dışında 
mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz" cümlesinin Tasan'dan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Özyürek (İstanbul) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Özyürek, gerekçeyi mi okutayım? 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Söz konusu cümle ile Danıştayın kamu kurumlan tarafından yapılan sözlü sınavın, idarenin tak
dir yetkisinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve 
görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi yönündeki müstakar kararlarının etkisiz kılın
ması amaçlanmaktadır. Bu nedenle anılan cümlenin tasarıdan çıkarılması önerilmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

TBM Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasarısının 1. maddesiyle değiştirilen Madde (2 A) nin 
birinci cümlesinin (yazılı sınav ÖSYM'ye yaptınlır) biçiminde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 410 sıra sayılı Yasa'nın 1 'inci 
maddesiyle ilgili olarak verdiğim önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, tabii, kaymakamlar bir ülkenin yöneticileri, devletin ilçedeki temsilcileri, 
hâkimler yargının temsilcileri. Devlette eğer yargı ve yönetim objektif, dürüst, devletin temel felsefesine 
sahip çıkar, hiçbir siyasi etki altında kalmaz, şerefiyle, namusuyla, onumyla devlette görev yaparsa o 
devlet büyür. Yargı eğer hakkaniyet ölçüleri içinde, yargı kuralları içinde, objektif kurallar içinde yargı 
görevini yaparsa o devlet büyür. Ama yargı ve yöneticiler eğer siyasi erkin emrine girerse, eğer siyasi 
erkin emir ve komutası doğrultusunda hizmet ederse o devlet çökmeye mahkûm bir devlettir. 

Şimdi, burada, hiçbir gerek de yok bana göre... İşte, bir torba kanun getirmişler... Biraz önce Sayın 
Bakan diyor ki: "Ben torba kanuna karşıyım." Kardeşim, sen hükümetsin ya, karşıysan önle o zaman. 

Şimdi, ne yapıyorsunuz? Kaymakamların yazılı sınavını İçişleri Bakanlığı bir sistem getirsin 
kabul etsin. 

Bakın, sayın milletvekilleri, devlet devamlıdır. Bugün siz varsınız... Bakın, cumhuriyet 
kurulduğundan beri kaç tane iktidar gelmiş gitmiş. Bu size gelinceye kadar bu iktidarlardan, biz, bu 
devletin organlarını kendi irademiz, kendi düşüncemiz, kendi felsefemiz, ideolojimiz paralelinde 
teşkilatlandıralım, yönlendirelim, diye bir iktidar çıkmamış ve demişler ki: Biz bir iktidara gelmişiz, 
objektif kurallar koyalım, bizden sonra gelen... Yani öyle bir sistem getirelim ki o sistemle bu ülke 
rahatlığa kavuşsun, siyasi erk olmasın, bu etki altında insanlar kalmasın. Bunların tek hedefleri yani 
yöneticilerin bir kamu hizmetine alımında tek ilke liyakat olsun, dürüstlük olsun, bilgi olsun ama 
ben bunu kaldırıyorum. 

Şimdi, bakın, ben bu konularda çok büyük sıkıntı çeken bir ilin milletvekiliyim. Benim ilim 
Tunceli. Tunceli'de gerçekten çok sağlıklı, çok dürüst, çok zeki insanlar yetişiyor. Benim ilimin 
inancı da yüzde 90 seviyesinde Alevi inançlı insanlarımızdır. Ben insanların inançlarına da saygı du
yuyorum. Bugün de Regaip Kandili, herkesin kandilini de kutluyorum. Şimdi, çok duymuşumdur, 
adam, yazılı imtihanlarda en başlarda, ilk 10'un içinde bir puan alıyor, ilçeye gidiyor, sözlüde "Sen 
nerelisin? Tuncelilisin. Git kardeşim, sen giremezsin buraya." deniyor. Bunu yapan onursuz zihniyete 
burada hizmet ediyorsunuz. Diyomz ki yani ÖSM yapsın, ÖSM işte buradaki insanların hiç olmazsa 
yazılıda belli bir bilgi birikimine sahip olduğunu kanıtlasın. Bunun ölçüsü nedir? İşte ÖSM devletin 
bir kurumu, objektif kurallara göre imtihanı, yazılıyı yapsın, hiç olmazsa belli bir bilgisi olsun, belli 
bir birikimi olsun. Şimdi adamı hiçbir bilgisi yokken, işte... Yani sizin devri zamanınızda hangi kıs
tasın kamu hizmetine alınmada ölçü olduğunu biliyoruz zaten. Bunu zaten siz de biliyorsunuz, her 
gün de bunları söylemeye gerek yok. Dolayısıyla, ÖSM yaparsa bu imtihan objektif olur. 

Peki, İçişleri Bakanı neye göre yapacak? İşte İçişleri Bakanlığının başında bulunan kişi... 
"İrticaın rektörü." diye kendisini görevden alan kişi söyledi bunu, yani işte o zamanki YÖK Başkanı 
söyledi: "Yahu bu irticaın rektörüydü, ben onun için görevden aldım." dedi. Şimdi, bu zihniyette 
olan insanlar ülkenin geleceğini tayin eden kaymakamları yazılı sınava tabi tutar iken hangi ölçüler 
şey edebilir, hangi kıstasları alabilir? O da kendi düşüncesine göre, hatta Türkiye'yi tabii, temel 
kuruluş felsefesinden saptırmaya çalışan, dengesini bozan, kimyasını bozan bir siyasi iktidar 
zihniyetini taşıyan bir iktidar var memlekette. Şimdi böyle olunca bunların paralelinde yazılı somlar 
sorulacaktır. Dolayısıyla, gelecek yönetici Türkiye'nin hayrına değil, memleketin hayrına değil, kişilik 
gelişmemiş, bilgi gelişmemiş, objektiflik gelişmemiş, belli bir emir ve komuta içinde hareket eden 
bir yönetici sınıf gibi ortaya çıkacak. Yani bu sizi niye rahatsız ediyor arkadaşlar, ben öğrenmek 
istiyomm. Yani dürüstlük bir memlekette geçerli akçe midir, değil midir? Dürüstlük geçerli akçeyse, 
objektiflik geçerli akçeyse gelin bunlara göre kabul edelim. 
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BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani siyasi iktidarın "Her şey benim dediğim gibi olur..." Böyle 
bir şey olmaz sayın milletvekilleri. Böyle bir şey olsaydı zaten şimdiye kadar bu devlet ayakta kal
mazdı. Onun için diyoruz ki: ÖSYM yapsın bunları. Ondan sonra hiç olmazsa ilk yazılı sınavları ob
jektif kıstaslara göre yapan bir şey gelsin. 

Şimdi Danıştay karar vermiş, diyor ki: "Arkadaş, sözlüyü yaparken..." İmtihana giriyor. Bana 
gelen insanlar diyor. Hâkimlik sınavı da öyle, kaymakamlık sınavı da. "Nerelisin?" "Tunceliliyim." 
"O zaman git kardeşim, sana hizmet yok." diyor. Şimdi Danıştay da diyor ki -mademki bir hukuk dev
leti- "Arkadaş, sen sözlüde ne sormuşsan bunu videoya alalım, kontrol edelim." Yani Danıştaydaki 
insanlar veya yargıdaki insanlar vicdansız ve memleket haini insanlar değil ki. Adam bakıyor, videoya 
alıyor imtihanı, ne sormuş bu adam, ne cevap vermiş. Bunlar niye sizi rahatsız ediyor? "İlle benim." 
dediğiniz... Arkadaşlar, yani hak ve adaletin yok olduğu, Allah korkusunun yok olduğu bir toplum 
ayakta kalamaz. Kişisel iradenin hâkim olduğu bir toplum ayakta kalamaz. Bence getirilen bu madde 
Türkiye'nin geleceğini karanlığa götüren yöneticilerin oraya gelmesi için yapılmış bir tuzaktır. 

O nedenle önergemin kabulünü istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/691 esas sayılı "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın Çerçeve 1 inci maddesi ile 1700 sa
yılı Dâhiliye Memurlan Kanununa eklenen 2/A maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde 
geçen "iki katı" ibaresinin "dört katı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 25/06/2009 

Bekir Bozdağ (Yozgat) ve arkadaşlan 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum. 

Gerekçe: 

Personel alımı ile ilgili "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak
kında Genel Yönetmelik" gereği yazılı sınavı geçen adaylardan mülakata, alınması planlanan kadro 
sayısının 20 katına kadar aday çağrılabilmesine imkân verilmektedir. Kaymakam adayı alımı ile il
gili olarak düzenlenmekte olan bu maddede, yazılı sınavda başanlı olanlar arasından, kaymakamlık 
mesleğinin gerektirdiği genel görünümü düzgün, temsil kabiliyet yüksek, ifade yeteneği kuvvetli 
adaylar seçebilmek amacıyla mülakata çağrılacak sayının, alınması planlanan kadro sayısının dört katı 
olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

2'nci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3'üncü madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasarı'nin Çerçeve 3 üncü Maddesi ile 1700 sayılı Kanuna 
eklenmesi öngörülen "Geçici Madde 3"ün Tasarıdan çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Kemal Demirel 

Trabzon Gaziantep Bursa 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Vahap Seçer Mustafa Özyürek 

Malatya Mersin İstanbul 

Ali Kocal 

Zonguldak 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Kaülmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Anılan madde ile daha önce Danıştay tarafından iptal edilen Kaymakamlık sözlü sınavı, iptal ge
rekçeleri hiçe sayılarak kaldığı yerden devam ettirilmek istenmektedir. Düzenleme hukuk devleti il
kelerine aykırıdır. Bu nedenle Tasarıdan çıkarılması önerilmektedir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime on dakika ara veriyomm. 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 19.36 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 
Altıncı Oturumunu açıyorum. 

410 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

4'üncü madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 S. Sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 4. maddesinin ikinci fıkrasının so
nunda yer alan ".. .aylık ücretten aynı şekilde yararlandırılır." ibaresinin, "aylık ücretten aynı şekilde, 
saymanlık görevini yürüten bu ücretin 1/2'si, diğer personel de 1/4'ü oranında yararlandmlır." 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Genç, gerekçeyi mi okutayım, konuşacak mısınız? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 

Gerekçe: 

Kefalet sandığı hizmeti, önergede belirtilen görevliler tarafından müştereken yerine getirilir ve 
hizmet bir bütünlük arz eder. Bütünlük arz eden hizmeti yapanların bir kısmına ilave ücret verilmesi 
ve diğerlerinin bundan mahrum bırakılması hakkaniyete uygun değildir. Bu nedenle, sandığın diğer 
görevlilerine de ek ücret ödenmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9'uncu madde üzerinde iki adet önerge vardır; önergeleri okutuyomm: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının çerçeve 9'uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Fatma Şahin Durdu Mehmet Kastal 

Yozgat Gaziantep Osmaniye 

İhsan Koca A. Sibel Gönül 

Malatya Kocaeli 

MADDE 9 - 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 19 - Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kazancın; 

a) %10'u adi ihtiyaç akçesine, 

b) % 30'u köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına, 

c) % 60'ı köyler ve nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin içmesuyu, atıksu, katı atık ve 
benzeri kentsel alt yapı tesislerinin yapımının finansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000'e kadar olan 
belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel 
altyapı projelendirme hizmetlerinin finansmanına, 

ayrılır." 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı kanun tasarısının 9. maddesinin şu şekilde düzenlenmesini arz 
ederiz: 

"Madde 9 - 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 19 - Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kazancın; 

a) % 10'u adi ihtiyaç akçesine, 

b) % 25'i köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına, 

c) % 5'ine kadar olan kısmı Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği esaslar dahilinde Banka persone
linin 3 aylık brüt ücreti ile sınırlı olarak dağıtılmak üzere Banka personeline, 

d) % 60'ının mahalli idarelerin harita, imar planı, içmesuyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi 
ve benzer kentsel altyapı projelerinin finansmanına ayrılır. 

Şu kadar ki projeleri desteklenen belediyelerin nüfusu 60.000'i geçemez." 

Behiç Çelik Mehmet Şandır İsmet Büyükataman 

Mersin Mersin Bursa 

Erkan Akçay Mustafa Enöz t 

Manisa Manisa 

BAŞKAN - Saym Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 
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MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Behiç Çelik konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, buyurun efendim. 

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 410 sıra sayılı Yasa Tasansı 
üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada, İller Bankası Kanunu'nda yani 4759 sayılı Yasa'nın içeriğinde bir madde üzerinde 
değişiklik öngörüyor. 

Burada aslında önemli olan şu: Bir tasarı metninde yer alan ifade ile komisyondan çıkan ifade 
arasında ciddi bir görüş aynlığı olduğunu görüyorum. Burada bizim dışımızda yine önerge veren 
Sayın Bozdağ da buna işaret ederek burada bir yeni düzenleme yapılmasını öngörmekte. Bu 
düzenlemeyi ciddi bir şekilde ele aldık ve bu oranların yüce heyetiniz tarafından kabulünü özellikle 
arz ediyorum, birincisi bu. 

Diğer konu da, 4759 sayılı Yasa 1945 yılında çıkmış. Bu Yasa'nın baştan sona yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Burada İller Bankası Genel Kurulunun 
İçişleri Bakanlığınca ayrılan, tasnif edilen üç grup içerisinden yirmi birer kişilik grup artı bazı 
bakanlıkları temsil etmek üzere gelen üyelerle birlikte toplam 70 kişiden oluşan bir genel kurul 
öngörmekte ancak bu genel kurul kendi yönetimini oluşturamamakta. Yani İller Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdür atamayla gelmekte, 4 adet Yönetim Kurulu üyesi de 
Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı ve Başbakanın imzasıyla, müşterek kararnameyle 
atanmakta. Dolayısıyla genel kurulun kendi yönetimini oluşturamaması gibi bir ucube durum var. Bu 
demode bir sistemdir. Bunun düzenlenmesi gerekliliğini özellikle vurguluyorum. Bundan sonraki 
mevzuat çalışmasında İller Bankasının yeniden yapılandırılması konusunda özellikle iktidar partisi 
grubuna çok büyük görevler düştüğünü burada hatırlatmak istiyorum. 

Verdiğimiz önerge doğrultusunda oranların yeniden belirlenmesini özellikle vurgulamak 
istiyorum çünkü (d) fıkrasında yüzde 60 mahallî idarelerin ihtiyaçlan için öngörülen pay olmakta, bu 
payın mutlaka muhafazası çok önem arz etmektedir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının çerçeve 9'uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ (Yozgat) ve arkadaşları 

MADDE 9 - 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 19 - Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kazancın; 
a) %10'u adi ihtiyaç akçesine, 

b)% 30'u köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına, 
c)% 60'ı köyler ve nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin içmesuyu, atıksu, katı atık ve 

benzeri kentsel alt yapı tesislerinin yapımının finansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000'e kadar olan 
belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel alt
yapı projelendirme hizmetlerinin finansmanına, 

ayrılır." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Takdire 

bırakıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 
Gerekçe: Köy sermaye payı olarak sermaye hesabına ayrılması düşünülen tutarların artırılması 

ve İller Bankası personeline safı kazançtan yapılması öngörülen ek ödemenin yürütülen ücret poli
tikası ve genel çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünüldüğünden 
önerge ile, bu hususların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

10'uncu madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı metninden çı
kanlmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 

Gerekçe: PTT İdaresine, Bankacılık Kanununa tabi olmadan dolayısıyla sorumluluğu olmaksı
zın böyle bir yetki verilmesi uygun değildir. Komisyon'da, neden öyle bir yasal düzenlemeye gidil
diği hususunda Hükümet tarafından bir gerekçe ortaya konulamamıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mustafa Kalaycı 
Konya 

Osman Ertuğrul 
Aksaray 

Erkan Akçay 
Manisa 

Behiç Çelik 
Mersin 

Mehmet Günal 
Antalya 

D. Ali Torlak 
İstanbul 
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Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

T.B.M. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasansının 11. maddesinin tasarı metninden çıkanlma

sını arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Kaülmıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 410 sıra sayılı Yasa 

Tasansı'nın 11 'inci maddesinin tasan metninden çıkarılmasıyla ilgili olarak verdiğim önerge üzerinde 
söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyomm. 

Sayın milletvekilleri, devlet bir bütündür. Bu bütünlük içinde görev yapan aynı meslek 
gruplannın aynı muameleye tabi tutulması lazım. 

Biliyorsunuz, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 1954'ten beri, yapılmış, gayet iyi işleyen bir 
sistemdir. Bu sisteme göre belli meslek gmplannın alması gereken harcırah miktarlan vardır. Teftiş 
kurulundakiler ayrı bir harcırah alır, diğer normal memurlar ayn alır. Her meslek gmbunun kendine 
göre bir harcırah sistemi var ama bu düzenleyici ve denetleyici kurumlarda bulunan kişiler zaman 
zaman denetlemeye giderken Harcırah Kanunu dışında kendilerine ödeme yapılmış. Bunun miktarı 
ne kadardır? Bu maddeyle bunlara fazla yapılan ödemeler affediliyor. Biraz önce sordum, Sayın 
Bakan "3,5 trilyon liradır." diyor. Şimdi bunlar zaten yüksek maaş alıyorlar. Harcırah Kanunu'nun 
33'üncü maddesinde teftiş kumlu üyelerinin alacakları harcırahlar belirtilmiştir. Şimdi hem kendi 
maaş sistemleri çok yüksek hem de yani bugün bir hesap uzmanının, bir maliye müfettişinin, bir 
kontrolörün veyahut da bir diğer bakanlık teşkilatında çalışan denetici elemanların, düzenleyici ve 
denetleyici kurumlardaki denetimcilerden daha az önemli görev yaptıklan öne sürülemez. Bunlann 
şimdi, bize intikal eden bilgilere göre, hiçbir harcamalan sınırlamaya tabi değil; şehir içinde taksilere 
binmektedirler, en istedikleri lüks otellerde kalmaktadırlar. Aslında, tabii bu bence bu sisteme aykın 
bir şey. Danıştay bu konuda karar vermiş, Sayıştay bu konuda karar vermiş. 

Şimdi, Danıştay ve Sayıştay bu memleketin iki tane güzide kurumu. Bunlar bu konuları enine 
boyuna tartışan, inceleyen kurumlar. Bunlann verdikleri kararlan kanunla etkisiz hâle getirmek bence 
yerinde bir davranış değildir. Üstelik de yani özellikle bu KİT'lerde çalışan birçok insan da korkunç 
derecede ücret almaktalar. Mesela bugün Telekom'da -evet, özelleşmiş ama yüzde 40'a yakın devlet 
hissesi var- aylık 100 milyar para alan insanlar var, 80 milyar lira para alan insanlar var. Yani bunlar 
bir yandan da tabii ki devletin kaynaklarını kullanıyorlar. Bir yerde bir toplantı yaptıklan zaman, 
özel uçaklarla gidip en lüks otellerde toplantı yapmaktadırlar. Devlet, devlette görev yapan insanlar 
tarafından bu kadar hunharca kullanılamaz. Devletin kaynaklan bu derece hunharca sarf edilemez. 
Madem Danıştay ve Sayıştay bu konuda zimmet çıkarmıştır, bu ilgililer bunlan ödesin. Yani niye siz 
bunlar için özel bir af getiriyorsunuz? Hem yurt içi... 12'nci maddede -yurt dışı galiba- kişilere 
verilen bu tür haksız, yasaya aykırı ödemelerin affı getiriliyor. Yani artık sizin atlarınızla uğraşmaktan 
da gerçekten bize gına geldi. Biraz önce yine Sayın Bakan "Ben bu tür kanunlara karşıyım." diyor. 
Siz karşıysanız, peki kim bunu getiriyor? O zaman getirmeyin. 
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O bakımdan, önergemizin mahiyeti budur. Herhalde bugün Meclisi tatil edeceksiniz. Meclis zaten 
çalışma rayından da çıktı. Divanda, işte önergelerimiz var orada, nazara alınmıyor. Mesela birinci bölüm 
üzerinde söz isteklerimiz vardı. İşte, AKP'liler söz istemişler, yoklar ortada ama bizim söz isteğimiz 
işleme konulmadı, orada isteğimiz var. Ne bileyim, yani böyle artık çalışamaz bir duruma gelince ben 
de sizin bu isteksizliğinize karşılık bir anti-tepki koymak da istemiyorum ama Meclis de böyle 
yönetilmez, Meclis de böyle çalıştırılamaz. Kaç saattir ara veriyorsunuz. Çalışmıyorsanız bırakın, yarına 
kalsın bu Meclis çalışması. Bugün bunu bitirmek şart değil, yarın olsun veya önümüzdeki hafta olsun 
ama yani bu temel kanunları burada müzakeresiz geçirmek de bence doğm bir davranış biçimi değildir. 

Önergemin kabulünü diliyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Genç. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12'nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15'inci madde üzerinde iki önerge vardır. 

Önergeleri okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansının çerçeve 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Durdu Mehmet Kastal Fatma Şahin 

Yozgat Osmaniye Gaziantep 

İhsan Koca A. Sibel Gönül 

Malatya Kocaeli 

MADDE 15- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce takibe alınmış olan borcunu üç ay içerisinde Kuruma başvurarak ödeme 
taahhüdünde bulunanların, borcunun tamamını; 

a) Başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
hesaplanan gecikme zammının yüzde yetmişbeşi, 

b) Oniki ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde ellisi, 

c) Yirmidört ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yirmibeşi, 

ç) Otuzaltı ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe gir
diği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde onu, 

terkin edilir. 
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Taksitli ödemeler başvuru tarihini takip eden aydan itibaren başlar. Aylık taksitlerin aksatılma
dan ödenmesi halinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aylık 
taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez. Bu madde kapsamına giren alacaklara kar
şılık yapılmış hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Ba
kanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir." 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı"nın çerçeve 15 inci maddeye bağlı Geçici Madde 4'ün 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Harun Öztürk 
İzmir 

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle borçlarını ödemede temer
rüde düşmüş olanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, daha sonra temerrüde düşecek olanların 
ise temerrüde düştükleri tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurarak 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahakkuk etmiş olan borcunu ödeme taahhü
dünde bulunanlardan, başvuru tarihinden itibaren; 

a) Borcunun tamamını üç ay içinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde yetmişbeşi, 
b) Oniki ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde ellisi, 
c) Yirmidört ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde yirmibeşi, 
d) Kırksekiz ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde onu, 
terkin edilir. 
Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde başvuru ve taahhüt edilen ödeme süreleri için 

gecikme zammı uygulanmaz. Aylık taksitlerin aksatılması halinde ise, başvuru tarihinden itibaren 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanarak borç tahsil edilir. Bu madde hü
kümleri 31.12.2011 tarihine kadar yürürlükte kalır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyumn efendim. 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 

Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 15'inci maddeyle ilgili olarak vermiş olduğumuz 
önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz aldım. 

351 sayılı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'na eklenen geçici madde 4 ile ka
nunun yürürlük tarihi itibanyla temerrüde düşen öğrencilerin kredi borçları yeniden yapılandırıl-
maktadır. Öğrenimlerini tamamladıktan sonra iş bulamayanlann, kriz nedeniyle işlerini kaybedenlerin 
ve ödeme güçlüğü içine düşenlerin durumlarına geçici de olsa çözüm getirilmektedir. Ancak, öğre
nimlerini tamamladıktan sonra kredilerin geri ödeme süresinde bir değişiklik yapılmaması ve yine ka
nununun yürürlüğünden sonra temerrüde düşecekler için bir hüküm getirilmemesi, eksiklik olarak 
değerlendirilmiştir ve bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla geçici madde olarak da ifade edildiği 
için, krizi de dikkate alarak bu koşulların 31/12/2011 tarihine kadar yürürlükte kalması önerilmiştir. 
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Önergemize destek vereceğiniz ümidiyle yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansının çerçeve 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ (Yozgat) ve arkadaşları 

MADDE15- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan ve 6183 sa
yılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce takibe alınmış olan borcunu üç ay içerisinde Kuruma başvurarak ödeme taah
hüdünde bulunanlann, borcunun tamamını; 

a) Başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
hesaplanan gecikme zammının yüzde yetmişbeşi, 

b) Oniki ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe gir
diği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde ellisi, 

c) Yirmidört ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yirmibeşi, 

ç) Otuzaltı ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe gir
diği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde onu, 

terkin edilir. 

Taksitli ödemeler başvuru tarihini takip eden aydan itibaren başlar. Aylık taksitlerin aksatılma
dan ödenmesi halinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aylık 
taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez. Bu madde kapsamına giren alacaklara kar
şılık yapılmış hacizler ödemeler nispetinde kaldınlır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Ba
kanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılıyoruz. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Önerge ile hangi alacaklann kapsama alınacağının net bir şekilde belirlenmesi ve mad
denin daha uygulanabilir olması yönünden düzenleme yapılmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 
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Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Akif Ekici 

Gaziantep 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

16'ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17'nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18'inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasansının 18. maddesindeki "ilgili belediyeye" ifadesi 
yerine "Büyükşehir Belediyeleri" şeklinde değiştirilmesini bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılanmızla. 

Gökhan Durgun Ali İhsan Köktürk 

Hatay Zonguldak 

Turgut Dibek Bilgin Paçarız 

Kırklareli Edime 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasan'nın Çerçeve 18 inci Maddenin Tasarı metninden 
çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Kemal Demirel 

Trabzon Gaziantep Bursa 

Vahap Seçer Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mustafa Özyürek 

Mersin Malatya İstanbul 

Ali Kocal 

Zonguldak 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Kaölmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Ağyüz konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyumn Sayın Ağyüz. (CHP sıralanndan alkışlar) 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 410 sayılı torba yasanın 
18'inci maddesi üzerinde söz aldım önerge doğrultusunda. Bu maddenin kanun metninden, tasarı 
metninden çıkanlmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, belediyeler borç batağı içerisinde. Maliyeye, sigortaya borçlannı ödeyemi-
yorlar, işçi ücretlerini ödeyemiyorlar ve bu dummu sayın bakanlar bilmesine rağmen, toplumu nasıl 
ekonomik kıskaç altına almış isek şimdi de belediyeleri ekonomik kıskaç altına almak istiyoruz. 

Geçenlerde bir tespit yapıldı. Belediyelerin tüm borçlan millî gelirin yüzde 4,67'si, 44,3 milyar 
TL, millî gelir 930 milyar TL; yani 44 katrilyon belediyelerin borcu var. Bazı kayırmalı büyük bele
diyelerin hazine kefaletiyle aldıkları borçlan da devlet ödüyor. Bu da üstüne üstlük tuz biber oluyor. 
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Şimdi, biz, 29 Mart seçimlerine giderken buradan bir yasa geçirdik, belediyenin gelirlerini ar
tırdık. O, seçim yatırımı mıydı? Şimdi, belediyelerin elektrik, gaz vesaire gelirlerini, paylarını biz tek
rar Maliyeye alıyoruz. Bu, çok yanlış bir uygulamadır. Kentleşmenin hız kazandığı, düzensiz 
kentleşmenin yoğunlaştığı bir dönemde bu gelirlerin azaltılması çok yanlıştır, düzensiz kentleşmeyi 
ve kentlerin artan ihtiyaçlarını karşılamamaya yönelik bir tavırdır. Bu neyi getiriyor? Belediyeler ge
lirsiz kalınca kent arazilerini, hazine arazilerini rant aracı olarak kullanıyorlar ve bu rant aracı ola
rak kullanmaktan da belediyeler pay almıyor. Bazen siyasiler karışıyor olaya, İstanbul'da olduğu 
gibi; bazen de siyasi yandaşlar rezidanslar kazanıyorlar ve kent yağmalanıyor, rantiye uğruna yağ
malanıyor; ya uluslararası sermayece yağmalanıyor veya yerli ortaklara peşkeş çekiliyor. İşte, bu 
rantı ortadan kaldırmak için, bu rantın belediyeye dönüşünü sağlamak için sizin belediyelere kaynak 
yaratmayı sağlamanız gerekirken şimdi var olan kaynaklarını da kesiyorsunuz. O nedenle, biz, bu de
ğişikliği Anayasa'nm 127'nci maddesine ve yerel yönetim özerklik şartına aykırı buluyoruz değerli 
arkadaşlarım. 

Ayrıca, çok yoğun bir şekilde çalışma temposuna girdi Meclis ama bakıyoruz ki ivedi çıkarıl
mayı bekleyen yasalar geriye atılıyor, toplumun beklentileriyle Meclisin, daha doğrusu iktidarın bek
lentileri uyuşmuyor. Toplumun gündeminde açlık var, yoksulluk var, işsizlik var. Çiftçilerin -demin 
Sayın Bakan cevap verdi, ben tatmin olmadım- elektrik borçlarının faizinin acilen silinmesi lazım. 
Sulama elektrik borçları altında ezilen insanlar ekinlerini, pamuklarını sulayamıyorlar. Benim böl
gem yangın yerine dönmüş. Biz bunlan çözmek zorundayız. Türk-İş yakında alanlara inecek. Türk-
İş muhatap bulamıyor. Kamu-Sen, KESK muhatap bulamıyor. Şimdi bunlarla uğraşmamız gerekirken 
bir belge tartışmasıyla uğraşıyoruz ve çelişkiler ülkesi olduk. Öyle bir anlayış ki, tarafsız olması ge
reken valiler iktidar partisinin valisi gibi davranıyor. Örneğin, "Sakalını kesecek misin?" diye sorul
mayan Sayın Bakan "Sakalımı kesmeyeceğim." diyor; biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
tahammül gösteriyoruz, toplum tahammül gösteriyor ama Çorum Valisi, bir mühendise tahammül 
gösteremiyor, onu aşağılıyor. Onu horlamaya ne hakkı var bir valinin? Ama bunun güvencesini veren 
siyasi iktidarın kendisidir. 

Abant toplantılanna bir vali katılıyor, siyasi görüşlerini açıklıyor. Devlet tarafsız olmak 
zorundadır, devletin temsilcisi tarafsız olmak zorundadır. Biz bunları görmezlikten geliyoruz. 
Gündem değiştirmek için Sayın Başbakan günlerdir uğraşıyor, gündemi değiştiriyor. Esas gündem 
ekonomidir. 

Bugün bu payın Maliyenin içerisine alınmasının nedeni de... Bütçe tıkanmıştır. Niye? Çok 
disiplinsiz bir bütçeniz var. Bütçe disiplinini sağlayamadınız. Yerel seçimlerde bunun ucunu 
kaçırdınız ve şimdi de hâlen devam ediyor. 

O nedenle, değerli arkadaşlanm, bu tür kıskaca alma çabalan içerisinde bulunan yasalar topluma 
hiçbir fayda getirmez. Onun için, siz yeniden bir bütçe revizyonu yapmak zorundasınız, gelir 
giderinizi yeniden düzenlemek zorundasınız, savurganlığı önlemek zorundasınız. Belediyelerin 
kaynağını keseceğinize 60 milyon dolara uçak almayı engelleseydiniz. Tekrar bir savurganlık daha 
geliyor, Başbakanlığa alınan araçlar ÖTV'den, gümrük vergisinden vesaireden muaf tutuluyor. Bu 
büyük bir ayrıcalıktır. Biz bunları söylerken muhalefet yapmak için söylemiyoruz, toplumun 
gerçeklerine parmak basmak için söylüyoruz ama maalesef ne komisyonlarda ne Mecliste ne 
önergelerimiz ne görüşlerimiz dikkate alınmıyor. Niye? Çoğunluğunuza güveniyorsunuz "Ben 
yaptım, oldu." anlayışıyla davranıyorsunuz, bazen söz verdiğiniz önergelerdeki değişikliği bile göz 
ardı ediyorsunuz, kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Grup başkan vekilleriniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) - ...verdiği sözleri görmezlikten geliyor ve bir anlamsız değişikliği 

tekrar gündeme getiriyor. 
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O nedenle, değerli arkadaşlarım, "çoğunluk demokrasisi" diye bir demokrasi olmaz. Demokrasi, 
katılımcı olmalıdır. Ağzınıza pelesenk ettiğiniz demokrasiyi sağlamak istiyorsanız demokratik yerel 
yönetimleri sağlamak zorundasınız. Demokratik yerel yönetimleri sağlamayıp vesayet altına alırsa
nız, o belediyeyi ve o belediye sınırlarında yaşayan halkın tamamını cezalandırmış olursunuz ve 
bunun da vebali boynunuzda olur. 

Bu önergemizin desteklenmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ağyüz. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Arkadaşlar, bundan sonra önergelere oylannızı verirken -işari oylamadır- lütfen, ellerinizi -yo-
rulmamışsanız- yukarıya kaldınrsanız, zahmet olmazsa, iyi olur. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - İktidar partisi yorgun düştü Başkan, kaldıramıyor. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasansının 18. maddesindeki "ilgili belediyeye" ifadesi 
yerine "Büyükşehir Belediyeleri" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılanmızla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) ve arkadaşları 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, bundan önceki önerge kabul edildi, 
değil mi? 

AYHAN YILMAZ (Ordu) - Hayır canım, niye kabul edilsin? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - "Edildi" dedi. 

AYHAN YILMAZ (Ordu) - "Biraz daha fazla kaldınn ellerinizi." dedi. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, bundan önceki önerge kabul edildi 
mi edilmedi mi? 

BAŞKAN - Hayır, kabul edilmedi. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama "edildi" dediniz. 

BAŞKAN - Hayır, demedim efendim öyle bir şey. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Kabul edilmedi arkadaşlar, yanlış anlıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, konuşacak mısınız? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Evet. 

Ama, kimse el kaldırmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Kaldırdı, kaldırdı da ben daha hızlı kaldınn diyorum. 
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Buyurun. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beni dik
katle dinler misiniz, ilinizin ekmeği elinden alınıyor. Buradaki madde şu: Elektrikten alınan, hava ga
zından alman tüketim vergileri ilgili belediyeye yatınlıyordu. Hangi ilde kaç paralık fatura kesiliyorsa, 
tahsil ediliyorsa, ilgili kurumlar o belediyeye yatınyordu. Şimdi, bu maddeyle, o belediyelerin hakkı 
almıyor, hazineye yatırılacak. Zaten küçük şehirlerin problemi var, geliri yok. Büyükşehirlerin bir eli 
yağda bir eli balda. 

Arkadaşlar, ben bir kez daha burada, Meclisin bu son gününde, bir kez daha Sayın Bakana, Hü
kümete sesleniyorum. 

Değerli arkadaşlanm, rakam veriyorum: 370 bin nüfuslu bir büyükşehir belediyesi, yılda 160 
milyon para alıyor; 550 bin nüfuslu bir büyükşehir belediyesi, yılda 200 milyon para alıyor ama 600 
bin nüfuslu Şanlıurfa Belediyesi... O da, bunlar büyükşehir olduğu zaman da etrafı 20 kilometre bü
yütüldü, yani mücavir alanlan. Bahsetmek istemiyorum isimlerinden, 370 bin, 550 bin... 35 kilo
metrelik bir ilçesi dahi büyükşehir kapsamına alındı da nüfus 550 bin oldu. Siz Şanlıurfa'yı da 20 
kilometre büyütün bakayım, nüfus 800 bin oluyor mu, olmuyor mu? Ama Şanlıurfa'ya verilen para 
yılda 80 milyon arkadaşlar. Haksa, adaletse, vicdansa sizin takdirinize sunuyomm. Bu ülkede, o ilde 
yaşayan herkesin, bu ülkenin... 

"Zamanında yapılmış." diyorsunuz. Arkadaşlar, zamanında bu kadar büyük para almıyorlardı bü-
yükşehirler; 4 katı, 5 katı. Yani 600 bin nüfuslu, 20 kilometre büyümeyen bir Şanlıurfa 80 milyon lira 
alıyor, 370 bin nüfuslu bir büyükşehir belediyesi 160 milyon lira alıyorsa ben bunun hakkını da hu
kukunu da sizin vicdanınıza bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, bir de turizm belediyeleri var, yazın 500 bin-600 bin nüfuslu. Yani bu be
lediyelerin, örneğin... İsim vermek istemiyomm. Kış nüfusu... Çok önemli bir turistik belediyemiz, 
Muğla Belediyesi, bir bakın, yılda ne alıyor? Muğla Belediyesinin, bakın, yılda aldığı para, maksi
mum, maksimum, zannediyomm ki 50 milyon. 

FEVZİ TOPUZ (Muğla) - 5 milyon. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - "Yılda 5 milyon" dedi. Ben çok yanılmışım, özür 
diliyomm. 

Şimdi, arkadaşlanm, yaz nüfusu ne kadar bu belediyenin ve kaç kişiye hizmet veriyor? 

Değerli arkadaşlanm, ben buradan hakkımı istiyomm ve hakkını savunmayan milletvekillerine 
de kırılıyorum, danlıyoram. Ben burada Şanlıurfa adına, Van adına, Maraş adına, Trabzon adına, 
Malatya adına, Manisa adına, Afyon... Kimin nüfusu mevcut büyükşehirlerden daha yüksekse... 
Biz fazlasını istemiyomz... Fazlasını istemiyomz... Kaç kişiysek, bizim hakkımızı... O büyükşehre 
adam başı kaç para veriyorsanız, biz bu parayı istiyomz arkadaşlar. 

Bunun adını koyamıyomm. Bak, bu Meclisin son gününde... Gelecek dönem... Yani, büyük 
haksızlık yapıyorsunuz. Artık illerde bu işin ben bayraktarlığını yapacağım. Bayraktarlığını yapaca
ğım... Her ile gideceğim -namerdim, şerefsizim, bu yaz gideceğim- her ilde, çıkacağım o ilin tel
evizyonuna, "Sizin hakkınızı yiyorlar." diyeceğim. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Kim yiyor? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hükümet yiyor, kim yiyecek Mehmet Bey? Hü
kümet yiyor, kim yiyecek? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - AKP yiyor. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Ben bunu yedi yıldır -buradaki eski arkadaşla
nm bilir- aynı duyarlılıkla söylüyorum. Söz verdiniz, söz verdiler. Benim için kurumlar önemlidir. 
Burada oturan geçen dönemin grup başkan vekilleri "Evet, haklısın, söz veriyoruz, hazırladık, ha
zırlıyoruz. .." Ama bugün onlar bakan... Unuttular... Unuttular... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım -ben bir kez daha söyle
yeyim, son kez söyleyeyim- hakkımızdan fazlasını vermeyin bize. 370 bin nüfuslu bir büyükşehre kişi 
başı kaç para veriyorsanız, benim nüfusumu onunla çarpın, bu hakkı bize verin. Aman fazla verme
yin, biz başkasının hakkını yemekten korkanz. Ama, bizim hakkımızı yiyenlerin de yanına hakkımızı 
bırakmayız! 

Hepinize saygılar sunanm. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 

Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19'uncu maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20'nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlannda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı"nın çerçeve 20 nci maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı 
kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasının beşinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Harun Öztürk 

İzmir 

"Kısmi zamanlı olarak çalıştınlan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı 4857 sayılı İş Kanunu 
gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin yansı tutannda 
ödeme yapılır. İşçilerin çalışma sürelerini geçmemek üzere kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin 
haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğre
tim Kurulu tarafından belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılamıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bu tasarıya "torba yasa tasansı" adını taktılar, biz de biraz kürsüyü fazla 
işgal etmek durumunda kaldık. Torba tasan denildiğine göre çorba tasarı da olabilir düşüncesiyle bi
razcık olsun acaba çorbada tuzumuz olabilir mi diye çalışıyoruz ancak tatlandırmak için bir türlü ik
tidar grubunu aşma şansımız olamıyor. 

Değerli milletvekilleri, tasarıyla 2547 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesinin son fıkrasında yapı
lan değişiklik, üniversite öğrencilerinin asgari ücretin dörtte l'ine kadar bir ücretten çalıştırılmala
rını öngörmektedir. Buna dayanılarak üniversite yönetim kurulu, çalışan öğrencilere asgari ücretin 
dörtte 1 'nin dahi altında ücret belirleyebilecektir. 

Aynı maddede, çalışan öğrencilerin işçi sayılmamalarının, iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine 
ve kısa vadeli sigorta kollanna tabi tutulmamalannın belirlenmiş olması ise öğrenimlerini tamamla
yabilmek için çalışmaya ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin emeklerinin nasıl sömürülmek isten
diğini ortaya koymaktadır. Bu düzenleme muhtaç öğrenciler için tanınan bir imkân gibi görülmekte 
ise de esasen üniversitelerin îş Kanunu'na göre istihdam etmeleri gereken işçi yerine öğrenci çalış
tırmaları sonucunu da doğuracaktır. 

Düzenleme, emeğin sömürülmesi sonucunu doğuracak bir ücret ödemesine izin vermesi, öğ
rencileri iş mevzuatının öngördüğü iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinden yararlandırmaması ve kısa 
vadeli sigorta kollanna tabi tutmaması, haftalık çalışma sürelerinin iş mevzuatından bağımsız olarak 
belirlenebileceği anlamına gelebilecek olması nedenleriyle uygun görülmemektedir. 

Bu maddeyle üniversitelere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği gerekçe gösterilerek yeni bir 
istihdam türü yaratılmaktadır. 

Ayrıca komisyonda vakıf üniversitelerinin madde kapsamına girmediği değiştirilen maddenin 
diğer hükümleri dikkate alınarak yorum yoluyla ifade edilmiş ise de kapsama girmeyeceklerse bu du
rumun maddede açıkça ifade edilmesinin gereğine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, son zamanlarda bütçe kaynaklarından bir kısmını özel hesaba 
aktarmak suretiyle bütçe dışı harcama usulleri geliştirmeye başlamıştır. Biraz önce kabul ettiğiniz 
19'uncu madde bunlardan biriydi. Bu uygulama geçmişte kurtulmak için uzun mücadeleler verilen 
bütçe dışı fon uygulamasıyla benzerlik arz etmektedir. Aralanndaki fark, fon uygulamasında bir kısım 
kamu kaynakları bütçe dışına çıkanlmakta ve özel harcama usullerine tabi tutularak harcanmaktaydı. 
Özel hesap uygulamasında ise bütçeye giren bazı kamu kaynaklan bütçe dışına çıkarılarak bütçe har
cama usulleri dışında belirlenen usullere göre harcanmaktadır. Bir nevi döner sermaye uygulaması
nın yaratılmakta olduğunu görüyoruz özel hesapta. 

Özel hesaptaki paranın kullanımıyla ilgili olarak idareye verilen esas ve usulleri belirleme yet
kisi mal ve hizmet alımında uygulanacak kurallan belirlemeyi de içerebilecektir. Komisyonda Hü
kümet temsilcileri aksi yönde bir beyanda bulanamamışlardır. Bu durum, yasal bir düzenlemeye 
dayanmadan ihale mevzuatı dışına çıkma ihtimalini gündeme getirmektedir. 

Özel hesaptan yapılacak harcamaların 5018 sayılı Kanun'a göre denetime tabi tutulacak olma-
lan, harcama usulleri dışına çıkanlmalannın haklı gerekçesi olamaz çünkü hangi harcama usulünü 
öngörmüşseniz denetim de o mevzuat dikkate alınarak yapılacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyumn, konuşun Sayın Öztürk. 

HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
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Tasanyla, ÖSYM'nin tahsil ettiği sınav ücretlerinde biriken ve YÖK'e aktarılan paradan normal 
bir bursun 3 katı tutarında burs verilmesi ve öğretim elemanlarına yasal ek ders ücretlerinin 10 ka
tma kadar ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Söz konusu ödemeler yetersiz ise -ki bu öde
melerin yetersiz olduğunu biz de kabul ediyoruz- yetersizliği gidermenin yolu ÖSYM tarafından 
yapılan sınavlar için öğrencilerden tahsil edilen sınav ücretlerinden oluşan fonları kullanmak değildir. 

Kamu hizmetlerinin görülmesi için oluşturulan bütçe imkânlarını bu amaçlar için devreye sok
mak doğru yoldur diyor, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22'nci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23'üncü madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanhğı'na 
Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı"nın çerçeve 23 üncü maddesinin tasan metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Hamn Öztürk 
İzmir 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı

lamıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılamıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 

Parti adına tekrar yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
23'üncü maddede 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kummunun Kumlusuna İlişkin Ka-

nun'a eklenen geçici maddeyle 29/1/2000 tarihi ile 10/11/2008 tarihleri arasında kurumda kadro kar
şılığı sözleşmeli çalışan personelin Emekli Sandığına tabi oldukları açıklığa kavuşturulmaya 
çalışılmaktadır. Somn, sosyal güvenlik kummlannın kurum personelinin emeklilik hükümleriyle il
gili olarak 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanun'la yapılan değişikliği yeterince açık bulmamala-
nndan kaynaklanmıştır. Biz, konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını, 
idarenin hatalı yommunun Maliye Bakanlığı görüşüyle düzeltilebileceği düşüncesindeyiz. Çünkü, 
2813 sayılı Kanun'un 4502 sayılı Kanun'la değişik 8'inci maddesinde bazı unvanlarda görev yapan 
personelin emeklilik için ek gösterge uygulaması yönünden emsalleri belirlendikten sonra maddede 
sayılmayan diğer unvanlardaki personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'ndaki eş 
değer kadrolara ait ek göstergelerin uygulanacağını hükme bağlamıştır. Kumm da bu hükme daya
narak yasal düzenlemenin konusu olan tarihler arasında kadro karşılığı sözleşmeli personelin ücret
lerinden emsallerini dikkate alarak emekli keseneklerini kesmiş ve Emekli Sandığına yatırmıştır. Bu 
suretle emekli keseneği yatırılanlardan Emekli Sandığının emekli ettiği personel de bulunmaktadır. 
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Sosyal güvenlik kurumlarının yukarıda sözü edilen yasa hükmünün açık olmadığını ileri süre
rek söz konusu kadro karşılığı sözleşmeli personelin anılan tarihler arasında Emekli Sandığına değil 
de SSK'ya tabi olmaları gerektiği yönündeki görüşünü etkisiz kılmak için yasal düzenleme yapılması 
istenmektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde idare, hukuka aykırı yaptığı uygulamadan dönmek 
yerine, yasal düzenleme yaptırarak sorunu aşmaya çalışmaktadır. Mali mevzuatın uygulanmasında 
ortaya çıkan tereddütleri giderme konusunda yetkili olan Maliye Bakanlığının vereceği bir görüşle 
hukuka aykırı yapılan uygulamanın düzeltilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, gerekmediği hâlde 
yasal düzenleme yapılması, yasaların uygulamasında kamu görevlilerinin inisiyatif kullanmalarını or
tadan kaldıracağından söz konusu maddenin tasan metninden çıkanlması önerilmiştir. 

Yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylannıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24'üncü maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasan'nın 25'inci Maddesinin (b) bendinin Tasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Takdire bırakıyo

ruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Maddenin (b) bendi ile Hükümet konaklannın yapımı konusundaki görev Maliye Bakanlığı 
Millî Emlak Genel Müdürlüğünden alınmakta, Tasarının 28 inci maddesi ile de bu görev İçişleri Ba
kanlığına verilmektedir. Hükümet konaklan sadece İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bulunduğu 
yerler değildir. Hükümet konaklarında Devlete ait birçok birim bulunmaktadır. Bu nedenle bu bina-
lan İçişleri Bakanlığı hizmet binalan olarak görmemek gerekir. 2009 yılına kadarki uygulamada Hü
kümet konaklan İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaktaydı. 
Madde ile 2009 yılı Bütçe Kanununda yer alan hüküm 178 KHK'ya taşınmaktadır. Düzenleme Hü
kümet konaklarını Devletin temsil edildiği bu nedenle ilgili diğer kurumların birimlerinin de bulun
duğu binalar olarak görmemektedir. Hükümet konaklarının yapımı konusundaki yetkinin Maliye 
Bakanlığından alınarak İçişleri Bakanlığına verilmesi doğru değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

M. Akif Hamzaçebi 
Trabzon 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 
Malatya 

Yaşar Ağyüz 
Gaziantep 

Vahap Seçer 
Mersin 

Yaşar Tüzün 
Bilecik 

Bursa 
Mustafa Özyürek 

İstanbul 

Kemal Demirel 

Gerekçe: 
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BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
İkinci bölüm, 26'ncı maddeye bağlı geçici 8,9 ve 10'uncu maddeler, çerçeve 33'üncü maddeye 

bağlı geçici 20 ve 21'inci maddeler, çerçeve 47'nci maddeye bağlı geçici madde 3 ve 4'üncü mad
deler dâhil 26 ila 47'nci maddeleri kapsamaktadır. 

İkinci bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Faik Özt-
rak'ın söz talebi vardır. 

Sayın Öztrak buyuran efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 410 

sıra sayılı Yasa Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Bu bölüm 26 ve 47'nci maddeleri kapsıyor ve bu bölüm içinde -biraz önceki konuşmacılann da 
değindiği- varlık banşından özlük haklanna kadar uzanan çeşitli düzenlemeler var. Ancak bu bölüm 
içinde yer alan bir madde var ki bence bu yasa tasansının en önemli düzenlemesi. O da yasanın 
33'üncü maddesi içinde yer alan geçici 20'nci madde. Geçici 20'nci maddeyle 4749 sayılı Kamu Fi
nansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu çerçevesinde getirilen bir kural, bir sene için olsa da esnetili
yor. Burada, bu daha önce, bu kural çerçevesinde hazinenin yıllık net borçlanması o yılki başlangıç 
ödeneğinde yer alan bütçe açığını geçemezdi. Şimdi yapılan düzenlemeyle bütçe açığını değiştirmek 
yerine, bu borçlanma limiti 5 katına çıkanlıyor. Aslında Hükümet, yasayı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirirken bu, 4 katıydı, daha sonra alt komisyon görüşmelerinde bu, 5 katına çıktı. Bu ne 
demek? Bu şu demek: Yaklaşık 15 milyarlık bir borçlanma limitini önce Hükümet 60 milyara yük
seltmeyi teklif etti, ondan sonra şimdi önümüze gelen düzenlemeyle bunu 75 milyar Türk lirasına çı-
kanyoraz net borçlanma limitini. 

Şimdi arkadaşlar, Bütçe Kanunu'nu değiştirmek yerine kuralı değiştiriyoruz, bütçenin gelir-gi-
derlerini değiştirmek, bütçe açığını değiştirmek yerine kuralı değiştiriyoruz. Oysa olağanüstü bir yıl
dayız. Bütün dünyada ekonomi yönetimleri olağanüstü birtakım tedbirleri alıyor. Dolayısıyla, bütçeyi 
değiştirmek anlayışla karşılanabilir ama bütçeyi değiştirmek yerine Türkiye'nin bu bütçe kapsamında, 
bütçe uygulaması kapsamında 2002 yılında krizden sonra getirmiş olduğu tek mali kuralını değiştir
mek, gerçekten bugün ihtiyaç duyduğumuz "güvenilirlik", "kredibilite" bakımından çok ciddi bir sı
kıntı yaratacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu yılın ilk beş ayında bütçe açığı 20,7 milyar Türk lirası olmuştur. Geçen 
yılın aynı döneminde bu 2 milyardı, 10 kat. Yıl sonu hedefi bütçe açığı olarak 10 milyardır, şu anda 
onun 2 katma çıkmış vaziyetteyiz. 

Borç stoklanndaki artış ilk beş ayda 30,9 milyar olmuştur, iç-dış. Geçen yıl bu 13,1 milyardı. 
Yine iç borç stokundaki artış 27 milyar Türk lirası olmuştur. Geçen yıl bu 6 milyardı. 
Bu gidişin gidiş olmadığı açıktır. 75 milyarlık net borçlanmayı da bu haliyle hazine piyasalar

dan borçlanamaz. Yani "Ben istediğimi borçlanınm." diye bir şey yok. O güveni vereceksiniz, o 
borcu ödeyebileceğiniz konusundaki güveni uyandıracaksınız ki borçlanmayı yapın. 75 milyarlık 
borçlanma, borç çevirme oranını yüzde 100'lerin üstüne çeken bir borçlanmadır. Bunu bulabilecek 
misiniz? Bunu size bankalar verecek mi? Bankalar bunu size verse bile, bilançolannda böyle bir 
kamu kâğıdını taşırken Merkez Bankası faizi belirlemede ne kadar serbest olacak, enflasyonla mü
cadelede ne kadar serbest olacak? 
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Değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye'nin, Türk ekonomisinin durumunun en önemli göster
gesi... Bir ekonomiye bakarken iktisatçılar neye bakar? Büyümeye bakar, işsizliğe bakar. Sene ba
şında Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne Hükümet yüzde 4'lük bir büyüme tahminiyle yaptığı 
bir bütçeyi getirmiştir. Daha sonra katılım öncesi ekonomik programda bu büyümeyi yüzde 3,6 kü
çülme olarak ilan etmiştir. Ondan sonra Uluslararası Para Fonu Türkiye'nin büyümesinin 2009 yı
lında -5,1; yani ekonominin yüzde 5 küçüleceğini söylemiştir. Uluslararası Para Fonundan sonra iki 
hafta önce Dünya Bankası "Hayır 5,1 değil, Türk ekonomisi 5,5 küçülecek." demiştir. En son, dün, 
Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD "Hayır 5,5 değil, bu 5,9 olacak." demiştir, kü
çülme. Şimdi bu rakamlar aslında olağanüstü kötü rakamlardır. İki şeyle karşılaştıracağım: 

Bir, 2001 krizi. Hani hep özellikle iktidar partisi "Ekonomiyi şöyle krize soktunuz, böyle kü
çüldü, böyle sıkıntı oldu." diyor ya. Değerli milletvekilleri, 2001 krizinde Türkiye yüzde 5,7 kü
çülmüştür. Şimdiki en son tahmin yüzde 5,9'dur. 

Peki, uluslararası olarak karşılaştırdığımız zaman manzara nedir? Otuz OECD ülkesi içinde -ki 
krizin merkezi olan gelişmiş ülkeler de burada vardır- Türkiye küçülmede yedinci sıradadır 5,9'la. 
Ama bu krizi yaşamayan, daha doğrusu bu krizi daha hafif atlatacağı beklenen yükselen piyasa eko
nomileri içinde OECD'nin incelemesini yapıp büyümelerini ilan ettiği 14 ekonomi içinde Türkiye kü
çülmede 3'üncü sıradadır. Peki, l'inci sırada kim vardır? Meksika vardır. Meksika'nın ekonomisi 
tamamen Amerika'daki talebe bağlıdır. Deprem bölgesinin yanındadır. Dolayısıyla Meksika'nın 
1 'inci olması normaldir. 2'nci sırada Rusya vardır. Onunla ilgili olarak da, dünya petrol fiyatların
daki özellikle düşme, hammadde fiyatlarındaki gerileme Rus ekonomisini ciddi ölçüde daralma nok
tasına doğm sürüklemektedir. Peki, biz, herhangi bir fınansal kriz yaşamadık. Sayın Başbakan, 
Hükümet sözcüleri söylüyor, "Türkiye bir bankacılık krizini yaşamadı." diyor. O zaman biz ne diye 
bu OECD'nin belirlediği gelişmekte olan ekonomiler arasında küçülmede 3'üncü oluyoruz? 

Bakın, "Bankacılık krizini yaşamadık." diyorsunuz. Tabii, bankacılık krizini bu Hükümet yaşa
madı ama kendi aldığı önlemler sayesinde değil ki, bundan önceki Hükümet döneminde alınan ve si
yasî bedeli de ciddi şekilde ödenmiş olan önlemler sayesinde, burada sizin yaptığınız bir şey yok. 
Daha sonra, ekonomide bir büyüme var ama o büyüme neden diye baktığınız zaman, o büyüme de 
küresel rüzgârın etkisiyle. Bugün bu rüzgâr tersine döndüğünde eğer siz küçülmede dünya üçüncüsü 
hâline geliyorsanız, burada ekonomi yönetiminde çok ciddi bir somn var demektir. Niye biz bu be
deli ödüyoruz? Niye bizim halkımıza bu bedel ödettiriliyor? Yani işsizlik yüzde 10 artıyor, yüzde 16 
işsizlikten bahsediyoruz, her gün 3 bin kişi işsiz kalıyor. Bu bedeli biz ödemek zorunda değiliz ama 
bir 2007 seçiminde Türkiye'nin elindeki imkânların, bütçedeki atılabilecek barutun harcanması, 2008 
seçiminde, 2009'da aynı politikalara devam edilmesi, ondan önce ekonomiyi güçlendirecek strateji 
değişikliklerinin, dünya ekonomisindeki konjonktürün yanlış okunarak strateji değişikliğinin yapıl
maması, ülkeye hazmetme kapasitesinin üzerinde döviz girmesine izin verilmek suretiyle Türk sa
nayisinin tahrip edilmesi, Türk işgücünün üretim dışına itilmesi, Türkiye'de tasarrufların azaltılması, 
ülkenin dış tasarruflara mahkûm hâle getirilmesi sonucunda, bugün biz bu bedeli ödüyoruz. Bugün 
biz, bu bedeli Hükümetin ta 2002'den başlayan, iktidara geldiği günden itibaren dünya konjonktü
rünü, dünya konjonktüründeki radikal değişikliği yanlış tahlili sonucunda ortaya koyduğu yanlış ik
tisat politikalarına bağlı olarak ödüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bunun bir sının olması lazımdı ama hâlâ yok. Hâlâ Türkiye, Hükümet 
bu ülkede bir kriz olduğunu kabul etmiyor. Bununla ilgili önlemleri, derli toplu, Türkiye'nin... 
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BAŞKAN - Buyurun Saym Öztrak. 

FAİK ÖZTRAK (Devamla) - Bitiriyorum Saym Başkan. 

.. .dünyada güven uyandırabilecek bütünlüğe sahip, borcunu ödeme gücüne sahip olduğunu gös
teren orta vadeli bir programı ortaya koyamıyor. Böyle bir programı ortaya koyamadığınız zaman da 
bir türlü büyüme ortamına geri dönemiyoruz. 

Bakın, OECD ne diyor? Diyor ki: "Bu işi böyle götüremezsiniz. IMF'yle anlaşın." Yani, bu... 
Artık dışarısı "Türkiye IMF olmadan bu işi götüremez." diyor. Bu mudur başarı? Yani Brezilya 
IMF'ye kalkacak... Aynı noktada başladık. Bakın, 2001 krizinde Brezilya'yla çıkış noktamız aynı
dır. Geldiğimiz yer, Brezilya IMF'ye borç veriyor, biz işi IMF'siz götüremiyoruz! 

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum değerli milletvekilleri. (CHP ve MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztrak. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, buyurun efendim. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz 410 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisi son yıllardaki en zor döneminden geçmektedir. Kü
resel kriz, bir yandan daralma yoluyla ihracatımızı vururken, diğer yandan küresel mali sistemdeki 
küçülme yurt dışından kaynak sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Ekonomi hızla küçülürken, işsizlik 
son yıllardaki en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Takipteki alacaklardaki artıştan endişelenen banka
lar küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi vermekten kaçınmaktadırlar. İş güvencesinin azaldığından 
korkan hane halkının kredi talebi faizlerdeki düşüşe rağmen artmamaktadır. Tam da bu ortamda para 
politikasının etkisinin sınırlı kaldığını gören Hükümet maliye politikasını gevşetmeye başlamıştır. 

Bütçe rakamlan kamu maliyesinde ciddi bir bozulma olduğunu göstermektedir. Ekonomideki da
ralma nedeniyle gelirler sert bir şekilde düşerken harcamalar hızla artmaktadır. Yılın ilk beş ayı iti
barıyla bütçe açığı hedefinin 2 katını geçmiştir. Vergi indirimlerinin yarattığı geçici talep artışı 
özelleştirme ve vergi affı gibi yöntemlerle sağlanabilecek kaynak girişiyle bütçedeki kötü gidişatın 
tersine çevrilmesi mümkün değildir. 

Dünya ekonomisinin 2009 yılında yüzde 1,7 ila 2,8 oranında daralması beklenirken 2008 yılı
nın son çeyreğinde yüzde 6,2 oranında daralan Türkiye ekonomisi 2009 yılında çift haneli daralma 
tehdidiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 2008 yılı sonunda hazırlanan bütçede ve makro ekonomik he
deflerde tüm uyanlarımıza rağmen ve itirazlarımıza karşın Hükümet ekonominin krizden az etkile
neceğini ve 2009 yılında yüzde 4 büyüyeceğini ısrarla iddia etmiş, 2009 yılı bütçesi gerçek dışı makro 
ekonomik hedefleri ve bütçe büyüklüklerini temel almıştır. 

2008 yılının ilk beş ayında 2 milyar 60 milyon lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 
yüzde 904 oranında artarak 20 milyar 683 milyon liraya çıkmıştır. 2008'in ilk beş ayında 70 milyar 
lira vergi toplanırken, bu rakam bu yıl yüzde 5,5'luk bir azalışla 66 milyar liraya düşmüştür. Ku
rumlar vergisinde yüzde 4,8; özel tüketim vergisinde yüzde 3, harçlarda yüzde 13,7; ithalde alınan 
katma değer vergisinde de yüzde 32 oranında azalma yaşanmıştır. 

2009 yılı bütçe gerçekleşme rakamları AKP Hükümetinin krize karşı aldığı önlemlerin etkili ol
madığını açıkça ortaya koymaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, tasannın 26 ve 41 'inci maddelerinde sağlık hizmetlerinden katılım payı 
alınması konusunda yapılan düzenlemelerde, belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide 
sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin yüzde 1 'ine kadar katılım payı alınabilmesi, alınan 
katılım payının tutannın bir takvim yılında asgari ücret tutannı geçmemek kaydıyla her bir yatarak 
tedavi için asgari ücretin dörtte 1 'ini geçemeyeceği belirtilmektedir. Ayakta tedavilerde Maliye Ba
kanlığına verilen 2 Türk lirası tutanndaki katılım payını yanya kadar indirme yetkisi kaldınlmakta, 
5 katına kadar artırma yetkisi de 10 katına çıkartılmaktadır. Aynca 2 lira tutanndaki katılım payı her 
yıl yeniden değerleme oranında artmlabilecektir. Yatarak tedavilerde sunulan hizmetlerin bedelinin 
yüzde 1 'ine kadar katılım payı uygulaması ilk kez getirilmektedir. Bu düzenlemelerden tedaviye ka
tılım paylarının zaman içinde artınlacağı anlaşılmaktadır. Böylece, sosyal devlet ilkesi tümüyle göz 
ardı edilerek sağlık hizmetleri paralı hâle getirilmektedir. 

Komisyonda sunulan gerekçede, büyük boyutlara ulaşan sağlık giderlerinde tasarruf sağlamak 
amacıyla sağlık hizmeti faturalannın sigortalı veya emeklilerce kontrol imkânı olacağı, böylelikle 
usulsüzlüklerin önlenebileceği ileri sürülmüştür. Bu düzenleme, zaten mevcut gelirleriyle geçimini 
temin etmekte zorlanan memur, işçi, esnaf, çiftçi ve emekli gibi nüfusumuzun çok önemli bir kısmını 
oluşturan dar gelirli vatandaşlarımıza yeni bir yük getirecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama 
gibi bir sonuç doğurabilecektir. Bu düzenleme, sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmadığı gibi ayrıca 
Anayasa'mıza da aykındır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 33'üncü maddesiyle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a geçici maddeler eklenerek, net borç kullanımı tutarı 2009 yılı için 
5 kat artınlmaktadır. 4749 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine göre, Bütçe Kanunu'nda belirtilen baş
langıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borçlanma ya
pılabilmektedir. Bu limit yıl içinde yüzde 5 oranında artınlabilmekte, bu miktann da yeterli olmadığı 
durumlarda ilave yüzde 5'lik bir tutar Bakanlar Kumlu karanyla artırabilmektedir. 

Kamunun finansman ihtiyacının karşılanması için borçlanmaya yetki veren bu kanunun teme
lini oluşturan l'inci maddesinde piyasalara güven vermek ve istikrarı korumak ve makroekonomik 
dengeleri gözetmek hedefi özellikle vurgulanmaktadır. 

"Teğet geçti." denen kriz dünyada ilk sıralarda ülkemizi etkilemeye başlamıştır. Krizin merkezi 
kabul edilen ABD'de 2009 yılında gayrisafi yurt içi hasılada -2,8 daralma beklenirken, ülkemizde 
IMF'ye göre yüzde 5,1, Dünya Bankasına göre ise yüzde 5,5, Hükümete göre ise yüzde 3,6 daralma 
beklenmekteydi ve bu rakamlarda her geçen gün olumsuz bir şekilde bu beklentiler artmaktadır. 

Uluslararası kuruluşlara göre ülkemiz 2009 yılında dünyada Litvanya, İzlanda, Singapur, Uk
rayna, Japonya, Rusya, Almanya ve Finlandiya'dan sonra en fazla küçülen dokuzuncu ülke olacak
tır. İşsizlikte ise Türkiye yüzde 16'larda gezerken hiçbir Avmpa ülkesi çift haneli rakamlara 
yükselmemektedir. 

Merkezî yönetim toplam borç stoku 2009 yılının Mayıs ayında 411 milyar Türk lirası olarak 
gerçekleşmiştir. Şimdi Hükümet karşımıza kriz tedbiri olarak borçlanma limitini artırmak için gel
mektedir. Babalar gibi sattıktan sonra satacak bir şey kalmayınca, şimdi de maalesef babalar gibi 
borçlanmaya sıra gelmiştir. Artık, Hükümete baktığımızda babalar gibi satma dönemini ikinci plana 
aldıklannı, babalar gibi borçlanma dönemini öne aldıklarını görmekteyiz. 

2009 Bütçe Kanunu'nda öngörülen açık için Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümete ver
diği borçlanma limiti 14,5 milyar lira idi. Bu Hükümet tasansında bütçe açığı nedeniyle borçlanma 
limiti 5 kat artınlarak 74,5 milyar Türk lirasına çıkartılmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, borçlanma limitindeki bu olağanüstü artış neyi ifade etmektedir, bizlere 
neyi göstermektedir? Birincisi, yedi yıllık AKP Hükümetinin maliye politikasının iflas ettiğini, mali 
disiplinin yerle bir olduğunu, Hükümetin gerçekçi bir bütçe yapamadığını ve uygulayamadığını gös
termektedir. İkinci olarak, ekonomik krizin teğet geçmediğini, ekonomide ağır tahribata yol açtığını 
ancak Hükümet tarafından gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmadığını göstermektedir ve üçüncü ola
rak, kayıt dışı ekonominin önlenmesi konusunda aciz kalındığını, bu konuda siyasi bir kararlılığın bu
lunmadığını göstermektedir. Borçlanma limitinin 5 kat artırılmasının anlamı bunlardır. 

Mevcut duruma göre 2009 yılı bütçesinin gelir-gider tahminlerinin gerçeklerden çok uzak olduğu 
açıktır. Daha 2009 yılının ilk beş ayında bütçe açığında yüzde 100'e varan bir hedef sapması söz ko
nusudur. Dolayısıyla 2009 yılı bütçesinin acilen revizyona tabi tutulmasında yarar vardır. Hükümet 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bir an önce ek bütçe tasansı sunmalı ve hesap verilebilirlik açısın
dan yapılacak en sağlıklı düzenleme, katılım öncesi ekonomik programa konulan bütçe büyüklükle
rinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmaya açılarak ek bütçenin yasalaştınlması olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bu düşüncelerle konuşmama son veriyor, muhterem heyetinize say-
gılanmı sunuyorum. (MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akçay, teşekkür ediyorum. 

Bölüm üzerinde şahsı adına Sayın Harun Öztürk. 

Buyurun efendim. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasannın ikinci bölümü üze
rinde şahsım adına söz aldım. Şahsım ve Demokratik Sol Parti adına yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bu bölümde ben de tasannın çerçeve 33'üncü maddesinde yer alan geçici madde 20 üzerinde ko
nuşmak istiyorum. Tasan, bütçeyle Hükümete verilen borçlanma limitini artırmaktadır. Değerli mil
letvekilleri rakamlardan söz ettiler. 2009 yılı bütçesinde Hükümete Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
verdiği yetki 14,85 milyar TL idi. Hükümet AB katılım öncesi ekonomik programında bütçe açığını 
49 milyar TL olarak revize etti. Bu revizyondan kısa bir süre sonra Hükümetin sunduğu bu tasanda 
açık nedeniyle borçlanma ihtiyacının 59,4 milyar liraya çekildiğini görüyoruz. Tasannın alt komis
yonda görüşülmesi sırasında ise bu defa borçlanma limiti 74,25 milyar TL'ye yükseltilmiştir. Genel 
Kurulda yeni bir sürprizle ve yeniden bir artış teklifiyle karşılaşmamayı umduğumu ifade etmek is
tiyorum. 

Bütün bu gelişmeler ve geçmişte makro ekonomik göstergelerle ilgili yapılan tahminlerdeki isa
betsizlikler Hükümetin ekonomik gelişmeler konusundaki öngörüsüzlüğünü ortaya koymaktadır. 
Ekonomi, Hükümet tarafından hiçbir yönlendirmeye tabi tutulmadan kendi hâline bırakılmış görün
tüsü vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin büyüme ve işsizlik konusunda orta vadeli mali planlarda yap
tığı tahminler ile gerçekleşmelerin incelenmesi de bu konudaki öngörüsüzlükleri ortaya koymaktadır. 

Şimdi de size ben de bazı örnekler vermek istiyorum: Hükümet bugüne kadar dört orta vadeli mali 
plan kabul etti. Birinci planda 2008 yılı için büyümeyi 5 öngördü, ikinci planda 7'ye çekti, üçüncü 
planda 5,5 dedi, gerçekleşme 1,1 olarak ortaya çıktı. 2009 yılına bakıyoruz, ikinci planda 7,1 dedi, 
üçüncü planda 5,7'ye çekti, dördüncü planda 5 dedi, son revizesi -3,6 -değerli milletvekilleri ifade et
tiler- şu an için yılın yarısında gerçekleşme beklentisinin -5 ile 6 arasında olacağı tahmin ediliyor. 
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Değerli milletvekilleri, işsizlikle ilgili tahminlere baktığımızda, 2009 için örnek vereyim: İkinci 
planda 2009 yılı için 10,4 olarak öngördükleri işsizlik oranı, Mart 2009 itibanyla 15,8 oldu. 2009 yılı 
programında bu yıla ait bazı makroekonomik göstergeler için yapılan öngörüler ile aynı yıl için ka
tılım öncesi ekonomik programda yapılan revizeler de Hükümetin öngörüsüzlüğüne işaret etmek açı
sından önemlidir. İhracata bakıyoruz, program 149 milyar dolar, revize 104 milyar dolar. İthalat 232,5 
milyar dolar, revize 138 milyar dolar. Cari açık 50,4 milyar dolar, revize 11 milyar dolar. Bütçe açığı 
13,4 milyar dolar, revize 49 milyar dolar, borçlanma limiti 75 milyar dolar. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet orta vadeli programı Mayıs ayı sonuna kadar kabul edip Resmî 
Gazete'de yayımlaması gerekirken, 5018 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi hükmüne bu yıl da açıkça 
aykırı davranmıştır. Söz konusu madde hükmüne aykırı hareket etmeyi alışkanlık hâline getiren Hü
kümetin bu tavnnın Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulması ayrıca gerekli görülmüştür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk. 

HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Öte yandan, Hükümet borçlanma limitini artınrken krizi dikkate almadan yaptığı 2009 yılı büt
çesinin gelir ve gider tarafının revize edilmesinden ısrarla kaçınmaktadır. Görüşülürken de ifade et
tiğimiz gibi, samimi hazırlanmayan 2009 Merkezî Yönetim Bütçesi'nin gelir ve gider kalemlerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden görüşülerek gerçek durumun ortaya çıkarılması ve bütçe 
açığının samimi hâle getirilmesi gerekir diyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Sayın Osman Demir, Tokat Milletvekili, buyurun Osman Bey. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

OSMAN DEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının ikinci bölümü üze
rine şahsım adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Tasanda yer alan çerçeve 33 'üncü maddede bir geçici madde düzenlenmektedir. Bu geçici mad
deyle, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bir dü
zenleme yapılmaktadır. Buraya çıkan çok değerli konuşmacılarımız da genelde bu maddeye atıf 
yaparak görüşlerini ileri sürmüşlerdir. Bu maddeye göre, bütçe kanunu hazırlanırken Hükümete borç
lanma yetkisi verilmiştir, bu maddede de bu borçlanma yetkisinin limiti 5 katına çıkarılmaktadır. 
Yani bu 5 katına niçin çıkanlıyor? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ve niye gerek görüyor? 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Niçin devletimiz borç altına sokuluyor? Bu sürekli ifade edili
yor. Bu konuda görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, iktisat ve maliye okuyanlar çok iyi bilirler, ekonomi düz bir trend hâlinde 
büyümez, bazen büyür bazen küçülür. Büyüme oranı bazen daha küçük çıkar bazen büyük olur bazen 
de negatife düşer. Şimdi, hepimiz biliyoruz ki büyüme oranının negatife düştüğü bir dönemi yaşı
yoruz. Bunun sebebini de hepimiz biliyoruz, küresel kriz diyoruz. Yani burada büyüme oranının ne
gatife düşmesinin sebebi, AK PARTİ'nin uyguladığı herhangi bir hatalı iktisat politikasından 
kaynaklanan bir faktör değildir. Bunu iyi tespit etmemiz lazım. 

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - İyi olunca sizden, kötü olunca bizden. 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Şimdi, ortada bir realite var, dünya gerçeği var değerli millet
vekilleri. İşi çarpıtmaya çalışmayalım. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Yine, iktisat ve maliye okuyanlar bilir ki bütçe açık ve fazlaları aynı zamanda bir dengeleyici gör
evi görür. Ekonomik stabilizator diyoruz buna. Nedir bu? Millî gelir küçüldüğü zaman vergi gelir
leri düşer ama kamu harcamalarım azaltamazsınız. Niye azaltamazsınız? 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Mesela uçak alabilirsiniz! 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Çünkü kamu harcamalarını azalttığınız zaman millî geliriniz daha 
fazla daralır. Ne yapmanız lazım? Doğal olarak açık oluşur. Doğaldır bu açık. Şimdi, biz bunu söy
lüyoruz, açık doğaldır diyoruz, bu sefer diyorsunuz ki "Efendim, açık doğal, tamam, anladık da niye 
bu kadar çok çıkıyor? Niye öngöremediniz?" 

Arkadaşlar, bütçe ne zaman yapılmaya başlanıyor, buna iyi bakmamız lazım. Şimdi, eylül, ekim 
aylarında başlamışsınız bütçenin ön hazırlıklarına. Kasım ayında bütçe çıkarmışsınız. Şimdi, 2008'in 
sonlarına doğru, Amerika'da, doğru, bu patlak verdi ama tam da biz bu bütçeyi görüşürken patlak 
verdi. Küresel krizin bu boyutta derinliğe sahip olacağını kim diyebilir ki ben yüzde 100 tahmin 
ettim, ben biliyordum. Yok öyle bir şey. 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Bütçe görüşmeleri sırasında uyardık. 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Kusura bakmayın. Yok öyle bir şey, yok. Ne yapıyorsunuz? Bir 
dalga geliyor, tedbir alıyorsunuz. Yeni bir dalga geliyor, birçoğu da beklediğinizden büyük geliyor, 
bilemiyorsunuz, yeni bir tedbir alıyorsunuz. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Beklediğiniz için büyüyor. 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Dolayısıyla doktor hastasının başındadır. Sürekli tedavi ediyor, 
ben çaresiz kaldım demiyor. 

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Doktor yok, doktor. 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Sürekli hastasını tedavi ediyor. Ortada anormal bir durum yok
tur. Borçlanmadaki artmada da anormal bir durum yoktur. Aynı şekilde, unutmayalım...(CHP sıra
lanndan gürültüler) 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Doktorun eğitimi zayıf! 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, lütfen, söyleyeceklerimiz gürültüye git
mesin. Önemli şeyler söylediğimi düşünüyorum. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Yanılma yüzde 10! 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, AK PARTİ iktidara gelmeden önce bütçe 
açıklan neydi, bizden sonra bütçe açıklan nereye düştü? Niye? Çünkü büyüme performansımız çok iyi. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Şimdi nereye geldi, buna bakacaksınız. 
OSMAN DEMİR (Devamla) - Büyüme performansınız çok iyiyse vergi gelirleriniz artar. 
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Hangi büyüme! Yüzde 5 küçülüyoruz! 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Bakın, bütçe otomatik dengeleyicidir, otomatik dengeleyici gör
evini görüyor. Vergi gelirleriniz artar, bütçe açıklannız azalır. Bu olmuştur. Şimdi de bir küresel kriz
den dolayı millî gelirimiz küçüldüğü için, vergi gelirlerimiz düşmektedir, kamu harcamalarını da 
daraltamamaktasınız çünkü kamu harcamalannı daraltmanız millî gelirin daha şiddetli daralmasına 
yol açar. Yazık olmaz mı benim vatandaşıma? 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Millî gelir 10 bin dolar! 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Şimdi, bir taraftan "Ya bu kadar açık vermesin. Bütçe açıklarına 
izin vermeyelim." demek "Kamu harcamalarını azaltalım." demektir. 
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BAŞKAN - Sayın Demir, konuşmanızı tamamlayınız efendim. 

Buyurun. 

OSMAN DEMİR (Devamla) - "Kamu harcamalarını azaltalım." demek de "İşsizlik daha fazla 
artsın." demekle eş değerdir. 

Arkadaşlar, biz burada doğru olanı yapıyoruz. Olayları çarpıtmayalım. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Millî gelir 10 bin dolar! 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Kendimizle tenakuza düşmeyelim. Doğal olarak kamu harca
malarını kısamıyoruz, vergi gelirlerindeki azalmadan dolayı da bütçe açıklarımız artıyor. 

Bu açığı nereden kapatacağız? İki yolunuz var; ya yurt dışından borçlanırsınız ya yurt içinden 
ya da para basarsınız. 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Yüzde kaçla? 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Para basmanın yolunu kapattık biliyorsunuz. Merkez Bankası 
özerktir artık, bağımsızdır. Dolayısıyla, para basamıyorsunuz. Yurt dışından borçlanmayı mı tercih 
edersiniz, yurt içinden mi? 

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Deniz Fenerinden alırız! 

OSMAN DEMİR (Devamla) - Biz yurt içinden borçlanmayı tercih etmiş oluyoruz. 

Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Tabii, bugün çok keyfî bir Meclis yönetimine şahit oluyoruz. Bakın, 12,22,20,18,15 ve 14'üncü 
maddeler üzerinde önergelerim vardı, maalesef işleme konulmadı ve mahsus müdahale etmedim. 
Tabii, şimdi Meclis Başkanlık Divanı böyle taraflı hareket ederse ben her şeyde çıkıp da burada 
stresle ne diyeyim yani. Önergelerim orada ama nedense işte keyfi bir yönetim. Meclis, çıkıyor, sa
atlerce ara veriyor. Böyle bir Meclis yönetimi olmaz ki. Böyle bir çalışma yöntemi yok. Onun için, 
yani ne diyelim, her gün burada geliyoruz Mecliste stres içinde, keyfîliklerle mücadele, soygunlarla 
mücadele, Hükümetin keyfîlikleriyle mücadele ediyoruz. 

Şimdi soru soruyorum Hükümete: Bizim, Tunceli Pülümür ilçesinin hükümet konağı uzun za
mandan beri yok. Devlet daireleri orada gecekondularda ve barakalarda çalışıyor. Bu mücadelemiz 
sonunda programa konuldu ama bu sene de ihalesi yapıldı. 250 milyar gibi bir para vermişler, çok 
küçük bir para. Bu hükümet konağının yapılması için herhangi bir ödenek verecek misiniz ve kaç se
nede yapılacak? 

İkincisi: Tunceli iline yine bu sene üniversite açıldı, bu üniversitenin öğrenci yurdu yok. Bu öğ
renci yurdu ne zaman yapılacaktır? Hükümetten net bir karşılık bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; Tunceli Pülümür hükümet konağıyla alakalı hususta, bunu bir inceleyelim Sayın 
Genç. İçişleri Bakanlığı bu ödenek planlamasını yapıyor bildiğiniz gibi ve şu ana kadar da -arka
daşlarım bana- "250 bin TL civannda" dediniz. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Kaç senede yapacaksınız? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Bununla alakalı bir 
inceleyelim, İçişleri Bakanlığının ödenek planlamasına bir bakalım. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yurt vardı, yurt ne oldu? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Yurda da bakalım, 
notumu alıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Genç, burada önümüze gelen hususlarda ben aynen uyguluyorum. Şahsınıza veya her
hangi bir arkadaşa, hiç kimseye haksızlık yapılma diye bir şey yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, önergeler burada. 

BAŞKAN - Ama, hafızayı beşer nisyan ile maluldür, bazen insanlar aldıkları kararlan unutabi
lirler daha sonra, olabilir böyle şeyler, ona bir itirazım yoktur benim. 

Teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kim unutmuş? Niye unutmuş? Önergeler orada. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

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

26'ncı maddeye bağlı geçici madde 8'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 9 üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 nci maddesi ile 178 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye eklenen geçici 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının madde metninden çıkanl
masını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay Mehmet Günal 

Konya Manisa Antalya 

Behiç Çelik Osman Ertuğrul D. Ali Torlak 

Mersin Aksaray İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe... 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin % 
l'ine kadar katılım payı alınabilmesi, alınan katılım payının tutarının, bir takvim yılında asgari ücret 
tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemeyeceği be
lirtilmektedir. 

Bu duruma göre, sağlık hizmetleri paralı hâle getirilmektedir. Komisyonda sunulan gerekçede 
büyük boyutlara ulaşan sağlık giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla sağlık hizmeti faturalarının 
sigortalı veya emeklilerce kontrol imkânı oluşacağı, böylelikle usulsüzlük ve yolsuzlukların önlene
bileceği ileri sürülmüştür. 

Bu düzenleme, zaten mevcut gelirleriyle geçimini temin etmekte zorlanan memur, işçi, esnaf, 
çiftçi, emekli gibi nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturan dar gelirli vatandaşlarımıza yeni bir 
yük getirecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanmama gibi bir sonuç doğurabilecektir. Bu düzenleme 
sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamakta olup Anayasa'mıza aykırıdır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Geçici madde 9'u oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 10'u oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 8,9,10'uncu maddelerin bağlı olduğu çerçeve 26'ncı maddeyi geçici maddelerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasan'nın 28'inci Maddesinin Tasarı metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Kemal Demirel 

Trabzon Gaziantep Bursa 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Vahap Seçer Mustafa Özyürek 

Malatya Mersin İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Takdire bırakıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, gerekçeyi mi okutayım? 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 

Tasannın 25 inci maddesinin (b) bendi ile hükümet konaklarının yapımı konusundaki görev Ma
liye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınmakta, Tasarının 28 inci maddesi ile de bu 
görev İçişleri Bakanlığına verilmektedir. Hükümet konaklan sadece İçişleri Bakanlığına bağlı bi
rimlerin bulunduğu yerler değildir. Hükümet konaklannda Devlete ait birçok birim bulunmaktadır. 
Bu nedenle bu binaları İçişleri Bakanlığı hizmet binalan olarak görmemek gerekir. 2009 yılma ka
darki uygulamada hükümet konakları İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tara
fından yapılmaktaydı. Madde ile 2009 yılı Bütçe Kanununda yer alan hüküm 178 KHK'ya 
taşınmaktadır. Düzenleme Hükümet Konaklarını Devletin temsil edildiği bu nedenle ilgili diğer ku
rumların birimlerinin de bulunduğu binalar olarak görmemektedir. Hükümet konaklannın yapımı 
konusundaki yetkinin Maliye Bakanlığından alınarak İçişleri Bakanlığına verilmesi doğru değildir. 

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

Böylece 28'inci maddeyi iptal ettik, tasandan çıkarmış olduk. Bundan sonraki maddeler bu şe
kilde teselsül ettirilecektir. Şimdi oylannıza sunacağım 29'uncu madde, böylece 28'inci madde oluyor. 

Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ben maddeleri eski şekliyle okuyacağım. Arkadaşlarımız o silsileyi ona göre düzeltecekler. 

30'uncu madde üzerinde aynı mahiyette iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

TBMM Başkanhğı'na 

Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın çerçeve 30 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hamn Öztürk 

İzmir 

T.B.M. Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasansının 30. maddesiyle eklenen geçici madde 8'in tasan 
metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Tasandan çıkanlmasını istediğimiz çerçeve 30'uncu madde niçin getiriliyor, ona bakalım. Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda görev yapan 
yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa verilmiş bir görevi 
yürütmek üzere diğer kurumlarda ilgili mevzuatına göre geçici olarak görevlendirilenlere 1/7/2006 
ile 23/1/2009 tarihleri arasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aykın ödemeler 
yapılmıştır. Yasaya aykırı ödeme yapılmazdan önce Maliye Bakanlığından bu ödemelerin yasaya 
uygun olup olmadığı yönünde herhangi bir görüş de talep edilmemiştir. 

Komisyonda yapılan eleştiriler üzerine, Sayın Maliye Bakanı, "Metinden çıkarılması yönünde 
önerge verin, çıkaralım." şeklinde kesin kanaat beyan etmişti. Sayın Bakanın bu beyanına dayanılarak 
metinden çıkarılması yönünde vermiş olduğum değişiklik önergesi ise bu defa Sayın Bakanın 
takdirine bırakması üzerine Komisyon tarafından reddedilmiştir. 

Şimdi, biraz sonra oylarınızla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan bir yetki kanununa 
dayanılarak çıkanlmış bulunan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aykırı yapılan söz konusu 
ödemeleri affedeceksiniz. Milletvekilleri olarak kullanacağınız oylarınızla vatandaşlara diyeceksiniz 
ki: "Bizim her çıkardığımız yasayı o kadar da ciddiye almayabilirsiniz. Nasıl olsa af çıkarırız, 
çözeriz." Sonra da niçin biz hukuk devletini bir türlü hayata geçiremiyoruz diye herkesle birlikte siz 
de şikâyette bulunacaksınız. 

Değerli milletvekilleri, hukuk devleti anlayışının yerleşememesinde bu tür af uygulamalarının 
etkili olduğunu ve bunda bizim de sorumluluğumuz bulunduğunu unutmayınız. 

Çorba tasarıyı önergelerimizle tatlandırma şansının kalmadığını görmüş bulunuyoruz. Bu ne
denle, kalan üç önergemizin gerekçelerinin okutulmasıyla yetineceğimi ifade ediyor, yüce heyeti
nizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Sayın Genç, konuşacak mısınız? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyumn. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 410 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın 30'uncu maddesinin tasarı metninden çıkanlmasıyla ilgili olarak verdiğim önerge üzerinde 
söz almış bulunuyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye eğer bir hukuk devleti ise, hukuk işliyorsa, kanunlar çıkanlı-
yorsa ve bu kanunlara göre işlem yapmak gerekiyorsa, bu kanunlara uymak lazım. Kanun çıkarmış
sınız, diyorsunuz ki: Şu personele şu miktarda maaş ödenir, şu kadar harcırah ödenir. Bir bakan 
çıkıyor -bakanlar çıkıyorlar- kendi yandaşlarına, belki sevgililerine, belki çok daha yakın ahbaplanna 
diyor ki: Yahu ben o kanunu bir tarafa attım, ben bu kanunu falan her tarafa atıyorum, sana fazladan 
para ödüyorum. Bu ahlaksızlık değil mi? Ahlaklı mıdır? Kanunu niye çıkanyorsunuz? Ondan sonra 
da getiriyorsunuz, yahu işte, bu bakanlıkta fazla ödeme yapılmış, ee biz bu bakanlığın fazla yaptığı 
ödemeleri kanunla terkin edelim. Bu ahlaklı mıdır acaba? İşte, düzenleme ve denetleme kurulları 
üyelerine verilen 3,5 trilyon lira parayı bir maddeden şildiniz, almayız diyorlar. Yahu, o zaman niye 
kanun çıkanyorsunuz? 

Bir kanun çıkaralım, AKP İktidan zamanında bakanlar yanında çalıştırdıklan adamların boyuna 
baksınlar, poşuna baksınlar, ondan sonra onların kendine yakınlıklarına baksınlar, bunların paralarını 
istedikleri gibi ödesinler. Ondan sonra da zaten kanuna da gerek yok, istedikleri gibi ödesinler. Böyle 
bir şey olur mu değerli milletvekilleri? Yani böyle bir hukuk devleti olur mu? Böyle bir devlet de olur 
mu yahu? Böyle bir devlet olur mu? 
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Şimdi yine getirmişsiniz ilerideki bir maddede de il genel meclisi üyelerinin ve kaymakamların 
fazladan aldığı paralan yine affediyorsunuz. Yahu, siz ne biçim devletsiniz? Yahu, siz ne biçim hü
kümetsiniz? Sizin devri iktidannız zamanında herkes kanunlan ihlal edecek, devletin parasını alacak 
cebine koyacak, ondan sonra da siz çıkacaksınız kanun getirip bunları affedeceksiniz. Yahu, bu dün
yanın neresinde görülmüş? Sizden önce hangi iktidarlar zamanında yapılmış? Hele bir tane örnek gös
terin, deyin ki: Bizden önce şu seksen yıllık cumhuriyet hükümetleri zamanında böyle keyfî, bakanlar 
kendi yandaşlarına devletin parasını ceplerine atmışlar, ondan sonra da getirmişler biz bunlan kanunla 
affettik demişler. Böyle bir şey yok sayın milletvekilleri, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. 

Tabii, biz burada önerge veriyoruz, Başkanlık Divanında şimdi, bilmem, kaç tane önergem var, bu
rada söyledim. Bekir Bey geldi "Efendim, biz önergelerimizi çekmeyelim de..." Yahu, kardeşim, çek, 
çekme... Ben milletvekiliyim. Ben buraya önerge vermişim. Sayın Başkan -orada, temel kanunda iki 
milletvekilinin önergesi var- bir tane okutup da... Vermişler kapatmışlar. Kapatsın efendim. Benim 
önergem varsa işleme koyacaksın. Koymadığın zaman dersin ki "Arkadaş, senin önergen işleme gir
memiştir." Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuku kaybetmiş, basireti kaybetmiş. Sebebi, Meclis 
Başkanlık Divanının davranışı ve AKP îktidannın davranışı. Yani hukuk işlemiyor, kanun işlemiyor... 

İşte, Hüseyin Çelik burada. Kendisi giderken 700 tane yandaşı öğretmeni getirdi; hukuku bir ta
rafa attı, her şeyi bir tarafa attı, beş senelik, altı senelik öğretmenleri getirdi lise müdürü yaptı, millî 
eğitim müdürü yaptı, personel müdürü yaptı. 76'ncı madde... Yahu, 76'ncı madde sana bu kadar 
keyfî hareket etme hakkını verir mi? Yann öbür gün Yüce Divana gittiğin zaman seni perişan eder
ler. Yahu, şimdi, bu memlekette yirmi yıllık öğretmen var, yirmi beş yıllık öğretmen var, yönetici var, 
sen bunlann hakkını yok edeceksin, ondan sonra gideceksin "Bak, kanun bana yetki vermiş, ben 
bunu istediğim yere getiririm." Bu, hangi ahlakta var arkadaşlar? Bu, ne dinde var, ne ahlakta var, 
ne insanlıkta var! Adam yirmi beş sene orada emek vermiş, sen, beş senelik, altı senelik bilmem 
imam-hatip okulu mezununu getiriyorsun tepesine yönetici atıyorsun. Böyle devlet yönetimi olur 
mu sayın milletvekilleri? Böyle olmaz yahu! Ya bu devleti böyle... 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bakın, imam-hatibe ben karşı değilim. 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bakın, ben ona karşı değilim. Bir defa, istiskal etme. 
İmam-hatip okulu mezunu yirmi beş yıllık öğretmeni getirir atarsan saygı duyarım ama yirmi beş yıl
lık öğretmenin, normal eğitim görmüş bir insanın başına getirip de sekiz yıllık imam-hatip okulu 
mezununu atarsan onda hata görürüm. Bak, bunu yanlış anlıyorsunuz. Bütün mesele buradan kay
naklanıyor. Aynı şartlan taşıyan öğretmenlere... 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Atama yapamaz mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben diyorum ki, yirmi beş yıllık adamın emeği var yahu, emeği 
var, orada öğretmen... Onu bir tarafa atıyor ama din kültürü ve ahlak dersi öğretmenini getiriyor. 
Benim Tunceli'de Millî Eğitim Müdürü din kültürü ve ahlak dersi öğretmeni, kaç yıllık öğretmen, 
bir sorun bakalım. Orada Fen Lisesi Müdürlüğüne atadıklan öğretmen kaç yıllık öğretmen, bir sorun 
bakalım. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, Allah var ya o Allah, Allah insanın canına okur. (Gü
lüşmeler) Neyse ya. Eğer Allah'ın adaletini bir şeye şey ederseniz... Yahu, diyor ki: Ben sana akıl 
vermişim, izan vermişim, hiç olmazsa hak ve hukuk... (Gülüşmeler) Ya arkadaşlar... Yani şimdi, bu 
kadar keyfîliği Allah affetmez. Allah affetmez ya, affetmez arkadaşlar. Yani sen şimdi getiriyorsun 
hakkı, hukuku, kuralları bir tarafa atıyorsun, ondan sonra da getirip de böyle keyfî işlem yapıyorsu
nuz, bu olmaz. Bu affı niye getiriyorsunuz? Çok acıyorsanız öğretmenlere Hüseyin Çelik kendi ce
binden çıkarsın versin bu paralan arkadaşlar. Yani mademki o öğretmenlere keyfî ödemeler yapmış, 
kendi cebinden parayı çeksin versin. Niye bizzat devletin kesesinden çıkaralım verelim? Kural bu. 
Siz, eğer, bakın, bu bakanlara bu kadar keyfîlikler tanımayın ama tanırsanız onun sorumluluğu size ait. 

Önergemin kabulünü istiyomm. 

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki iki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Önergeler kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan... 

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

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, biraz müsaade edin Sayın Çelik. 

31 'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyumn Sayın Çelik. 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Efendim, biraz önce hatip ismimi vererek doğm olmayan bazı be
yanlarda bulundu. Ben, müsaade ederseniz, sataşmadan dolayı birkaç dakika söz istiyomm. (CHP sı
ralarından "Sataşma yok." sözleri) 

BAŞKAN - Birleşim devam ediyor, ileriki aşamalarda değerlendirelim Sayın Çelik. 

Madde 33'e bağlı geçici madde 20 üzerinde üç adet önerge vardır aynı mahiyette, önergeleri 
okutuyomm: 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasarısının 33. maddesine bağlı Geçici Madde 20'nin ta
sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasarısının 33 üncü maddesi ile 28/3/2002 tarihli ve 
4749 sayılı Kanuna eklenen geçici 20 nci maddenin Tasarı metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılar. 

TBMM Başkanlığına 

Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Erkan Akçay 

Manisa 

Mehmet Günal 

D. Ali Torlak 

Antalya 

Behiç Çelik 

İstanbul Mersin 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasarı'nin çerçeve 33 üncü Maddesi ile 28/3/2002 tarihli ve 
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenmesi ön
görülen "Geçici Madde 20"nin Tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Kemal Demirel 

Trabzon Gaziantep Bursa 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Vahap Seçer Faik Öztrak 

Malatya Mersin Tekirdağ 

Mustafa Özyürek Ali Kocal 

İstanbul Zonguldak 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergelere katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri adına bir söz talebi var mı? 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçeyi okutun. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe. 

BAŞKAN - Gerekçeleri okutayım. 

Sayın Genç, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Gerekçeyi okutun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutayım, peki. 

Gerekçeleri okutuyorum: 

Gerekçe: 

2009 Bütçe kanununda öngörülen açık 14.85 milyon TL idi, şimdi 74.25 milyon TL'ye 
çıkmaktadır. Bu durumda hükümet iflas etmiştir, çekilmesi gerekir. 

Gerekçe: 

Bu düzenleme ile net borç kullanımı miktan konusunda 4749 sayılı Kanunda belirlenen esaslar 
ortadan kaldırılmaktadır. Böylelikle 2002 yılında bir reform niteliğinde uygulamaya konulan kamu 
finansmanı ve borç yönetimine ilişkin hükümler anlamsız hâle getirilmektedir. 

2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tah
min edilen gelirler arasındaki fark (Bütçe Açığı), 10.398 milyon TL öngörülmekle birlikte, 2009 
Nisan Ayı Bütçe Gerçekleşmelerine göre Ocak-Mayıs döneminde 20 milyar lirayı aşmıştır. Dolayı
sıyla yılın ilk beş ayında gerçekleşen bütçe açığı, bütçe kanununda 2009 yılı için öngörülen bütçe 
açığı miktannın iki katına çıkmıştır. 

Bütçe, devletin gelecek belirli bir dönem içindeki gelir-giderlerini tahmin eden ve bunlann yü
rütülüp uygulanmasına izin veren hukuki bir tasarruftur. 
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Bütçe hakkı, Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Kamu mali yönetiminin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülmesi, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5 inci maddesinde de yer verildiği üzere kamu maliyesinin temel 
ilkelerindendir. 

Mevcut dumma göre 2009 yılı bütçesinin gelir-gider tahminlerinin gerçeklerden çok uzak olduğu 
açıktır. Daha 2009 yılının ilk 5 ayında gelirler ve giderler arasında oluşan bütçe açığında yüzde 100'e 
varan bir sapma söz konusudur. Bütçe hedefleri gerçekçi değildir. 

Dolayısıyla 2009 yılı bütçesinin ivedilikle revizyona tabi tutulması gerekmektedir. 

Gerekçe: 

Tasarının çerçeve 33 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 20 nci 
Madde anılan Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen net borç kullanım tutarının 1/1/2009 tarihin
den geçerli olmak üzere Bakan ve Bakanlar Kumlu tarafından artırılan tutarın 4 katına yükseltilme
sini düzenlemektedir. Komisyon çalışmaları sırasında 4 katlık sınırın 5 katına yükseltilmesi 
benimsenmiştir. 5 kata yükseltmenin gerekçesi "küresel krizin etkileri nedeniyle bütçe açığında oluş
ması muhtemel sapma" olarak açıklanmıştır. 

Oysa 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2001'de yaşanan krizin ardından hem başlangıç büt
çelerinin TBMM'ne samimi olarak getirilmesini sağlayan, hem de yıl içinde mali disiplini güvence 
altına alan bir mali kuraldır. Bu kural 2002 sonrasında güveni sağlayan önemli bir çapadır. 

Şimdi bu kural hükümet tarafından bir yıl için dahi olsa ortadan kaldırılmaktadır. Bu ekono
mide tüm çapaların koptuğu ya da taradığı bir dönemde önemli bir çapanın daha yok edilmesi anla
mına gelmektedir. 

Aynca hükümetin bir yandan önümüzdeki dönemde "mali kural" getireceğini söyleyerek piya-
salan sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan mevcut mali kuralı askıya alması samimiyetle bağ
daşmamaktadır. Bu dumm ciddi bir güven bunalımına yol açmaktadır. 

Diğer taraftan 2009 yılı Bütçesinin gelir hedeflerinin tutmayacak olması nedeniyle Bütçe Kanunu 
ile öngörülen 13.571 milyon TL.lik borçlanma limitinin yeterli olmayacağı açıktır. Anılan borçlanma 
limitinin yüzde 5 Bakan Onayı ile yükseltilebilecek sının 14.250 milyon TL., ilave yüzde 5 Bakan
lar Kumlu Kararı ile yükseltilebilecek sının ise 14.962 milyon TL.dir. Bu dummda borçlanma limiti 
4 katlık sınır ile 59.848 milyon TL.ye yükselirken 5 katlık limit 14.962 milyon TL. fazlasıyla 74.810 
milyon TL.ye yükselmektedir. Bunun anlamı Tasarının TBMM'ye sevk edildiği andan itibaren borç
lanma ihtiyacının da arttığı ve hükümetin bütçe açığı tahminini netleştiremediğidir. Yine bunun bir 
diğer anlamı da 13 Nisan 2009 tarihinde açıklanan Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP)daki he
deflerin daha şimdiden geçersiz hâle geldiğidir. Sonuçta yıl sonuna doğm Hazine'nin finansman te
mininde somnlar yaşayabileceği yönünde bir endişe ortaya çıkabilecektir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde olayın bir diğer yönü de şudur: 

2009 yılı Bütçesinin dayandığı bütün varsayımlar, bütün makroekonomik göstergeler çökmüştür. 
Geçerliliğini yitiren varsayımlar üzerine kumlu bir bütçenin borçlanma limitinin revize edilerek 
uygulanması kesinlikle doğm değildir. Varsayımlardaki çöküşü hükümet kabul etmekte, buna göre 
bir gelir-gider hesabı yapmakta ve bu hesaba göre ortaya çıkan borçlanma ihtiyacını bir yasa tasarısı 
ile TBMM'ne getirmektedir. Ancak borçlanma ihtiyacı parlamentoya getirilip yetki istenirken 
bunun arkasındaki gelir gider hesapları getirilmemektedir. Yapılması gereken bu hesabın 
parlamentoya getirilmesidir. Yüzde 4'lük büyüme yerine şimdilik yüzde 3,6 (IMF'ye göre 5,1) lık 
küçülmeye göre ortaya çıkan gelir azalışına göre Bütçenin B Cetveli yeniden düzenlenmek zorundadır. 
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2009 yılı Bütçesinde Hükümet Genel Bütçe Geliri olarak 243 milyon TL., Vergi Geliri olarak da 202 
milyon TL. öngörmüşken KEP ile bu rakamlar revize edilmiştir. Genel Bütçe Geliri KEP'teki revize 
hedeflere göre 212 milyon TL., Vergi Geliri de 170 milyon TL. olmaktadır. Harcamalarda şimdilik 
ciddi bir değişiklik olmayacağı varsayılırsa; yapılması gereken Gelir Bütçesi'nin yeniden yapılmasıdır. 
Bu yola gidildiği takdirde borçlanma yetkisinin ayrıca artınlması yönünde bir düzenlemeye yani 
mali kuralın değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira Bütçe Kanununun 3 üncü Maddesine göre 
ödenekler toplamı ile tahmini gelirler toplamı arasındaki fark net borçlanma ile karşılanacaktır. 

Bu yola gidilmeyip de sadece borçlanma yetkisinde değişiklikle yetinilmesi parlamentonun 
bütçe hakkına tecavüzdür. 

BAŞKAN - Evet, gerekçelerini dinlediğiniz önergeleri oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bir düzeltme talebi var. Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Bir dü
zeltme talebimiz vardır, arz ediyomm: 17/6/2009 tarihli ve 5909 sayılı Kanun ile 4749 sayılı Ka
nun'a 20'nci ve 2l'inci geçici maddeler eklendiği gerekçesi ile bu maddeyle 4749 sayılı Kanun'a 
eklenmesi öngörülen geçici madde numaralarının 22 ve 23 olarak düzeltilmesi uygun olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gereken notlar alınmıştır. 

Geçici madde 23'ü oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, düzeltmeyle birlikte eski geçici 20, yeni 22'nci maddeyi oylarınıza sun
muştum. Şimdi geçici eski 21, yeni 23'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 33'üncü maddeye bağlı geçici maddeleri birlikte oylannıza arz ediyomm: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36'ncı maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37'nci maddede aynı mahiyette iki önerge vardır, önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 37. maddesinin tasarıdan çıkartılma
sını arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı"nın çerçeve 37 nci maddesinin tasarı metninden çıkanl
masını arz ve teklif ederiz. 

Haran Öztürk 

İzmir 

-953-
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BAŞKAN - Komisyon önergelere katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, Sayın Genç, gerekçeyi mi okutayım? 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk'ün gerekçesini okutuyorum, Sayın Genç konuşacak. 

Gerekçe: 

Bilerek, yasaya aykırı bir şekilde yapılan fazla ödemelerin yargıdan dönmesi üzerine geçmişe 
yönelik kişi borçlannın affı için kanuni düzenleme yapılması hukuk devleti ile bağdaşmadığından 
işbu değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 410 sıra sayılı Yasa Tasarı
sı'nın 37'nci maddesinin tasan metninden çıkarılmasına ilişkin olarak verdiğim önerge üzerinde söz 
almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Şimdi, bu maddede 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 28'nci maddesi il encümeni başkanı 
ve üyelerini ve 63'üncü maddesi de il encümenine katılan kaymakamları kastediyor. Şimdi, il encü
meni başkanı ve üyeleriyle kaymakamlann il özel idarelerinden tahsil edilen paralardan fazla, kanuna 
aykırı olarak ceplerine aldıkları paraları -bunları da- yine affediyorsunuz. Şimdi, yani bu neye daya
nıyor affediyorsunuz? Biraz önce söylediğim gibi, arkadaşlar, bir kanun niye yapılır, bir hukuk niye 
düzenlenir? Herkesin bu hukuk düzeni içinde hareket etmesi için düzenlenir. Şimdi milletvekili maaşı 
belli. Şimdi Meclis Başkanının kafasına esse "Yahu, bazı milletvekillerine şuradan fazla para vere
yim." dese, arkasından da bir kanun getirip de "Ya, bu milletvekillerinin fazla aldığı paraları affede
lim de bunlardan gelir tahsil etmeyelim." dese, olur mu? Olmaz. İl genel meclisi de böyle işte; il özel 
idaresinin bütçesinde keyfî harcamalar yapıyorlar, keyfî ödemeler yapıyorlar. 

Şimdi, siz bunlan affettikten sonra -başında kaymakam var- maalesef, birçok yerlerde görüyo
ruz, işte, köylere hizmet götürme birliklerine giden paraların bir kısmı, maalesef, bakıyorsunuz, çok 
4x4 cipler alıyor, ona biniyor. Çok refah içerisinde yaşıyorlar yani birçok yerlerdeki kaymakamlar. 
Çok dürüst çalışan kaymakam arkadaşlanmız da var ama çok da keyfî hareket eden kişiler de var. 
Çünkü bunlar niye keyfî hareket ediyorlar? Siyasi iktidara dayanıyorlar, "E, ben nasıl olsa, ne kadar 
keyfî hareket etsem de benim Ankara'da sırtım kalın, ondan sonra böyle hareket ederim." diyor. İşte, 
Bolu Valisi geçen gün gidiyor, Abant'ta bir tarikat cemiyetinin toplantısına katılıyor, ondan sonra 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını, Anayasa'sını tenkit ediyor. Siyasi -eğer- konuşma yapıyorsan, 
çık siyaset yap kardeşim! Sen devletin vahşisin, devletin nizamına uymak zorundasın. Ondan sonra, 
orada bulunan Bülent Arınç da kendisine sahip çıkıyor, "Tamam." diyor. Ama o Bülent Arınç, acaba, 
hakikaten kendi düşüncesi aleyhine bir fikir beyan etseydi o Valiyi bir gün orada tutar mıydı? Tut
mazdı. Nitekim, RTÜK Başkanını, dedi ki: "Bu Zahid Akman görevinden istifa etmesi lazım." Ama 
Tayyip Bey dedi ki: "Ya, Bülent Bey yanlış yapmış." Ondan sonra, Bülent Bey fermuar çekti ağzına. 
İşte böyle... Bu, işte, kim güçlüyse, kimin arkası güçlüyse, ondan sonra, çıkıyor her türlü keyfîlik
ler yapıyor, ondan sonra da... 
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Bunlar şimdi ne kadar para? Ben Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. Burada affetmek iste
diğiniz kaç lira Sayın Bakan? Mesela, işte, o denetleyici ve düzenleyici kurul üyelerini affetmek is
tediğiniz para "3,5 trilyon" demişti Sayın Bakan. Burada ne kadar? Onu da bir öğrenelim yani. Bu 
Meclisin bilmesi lazım. Ne kadar, usulsüz, keyfî, kaymakamlar ve il genel meclisi üyeleri ve baş-
kanlan para almış da siz bu kanunla bunu affediyorsunuz, onu bize söyleyin. Yani, hiç olmazsa, bun
lar burada, Meclis neyi affediyor, onu bilmesi lazım. Yani bunlar o kadar devletin parasına el 
uzatıyorlar, alıyorlar, ceplerine atıyorlar. Öte tarafta da, kardeşim, yani bir emekli memura beş kuruş 
veremiyorsunuz. 

Bugün bana Elazığ'ın Suluova'sından bir vatandaş telefon ediyor, diyor ki: "Kamer Bey ya" 
diyor, "Tanm arazilerimiz kurudu." diyor. "Sulanmız açık değil, araziyi sulayamıyoruz." diyor. "Lüt
fen kürsüde bunu söyle." diyor. "Kardeşim, senin 5 tane milletvekilin var. Bana niye söylüyorsun? 
Onlar çıksın söylesinler. Yani hem de iktidar partisi milletvekilleri. Ben söyleyeyim de" dedim, "Ben 
söylersem şimdi inadına senin suyunu kapatırlar Kamer Genç söyledi diye." Çünkü sizdeki anlayış 
bu. Muhalefet partisi gerçekleri de dile getirse siz diyorsunuz ki bu şey değil. İnadına, o muhalefet 
partisi milletvekilinin dile getirdiği konudaki menfaati olan kişilerin menfaatlerini yok etmek için ina
dına inadına insanlann üzerine gidiyorsunuz. İşte, bu, böyle birtakım insanların trilyonlara varan ala
caklarını, devletin kesesinden haksız olarak aldığı paralan affedeceğinize, çiftçinin, köylünün o 
elektrik paralanna mahsup edin. O insanlar hiç olmazsa bu... İşte, sabahleyin Hükümet sırasında otu
ran Bakan "Otuz altıda 1 'ini ödesin." diyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - O zaman hiçbir şey 
yapmayalım! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Otuz altıda 1 'ini ödeyecek gücü yoksa ne yapsın adam? O zaman 
adamın arazisi kuruyor. Ne oluyor? Millî ekonomi kaybediyor, yani ziraatın verimi düşüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Genç, buyumn. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için, biz tabii doğrulan söyleye söyleye bıktık da siz yan
lışları yapmaktan bıkmadınız. Böyle bir siyasi iktidarla baş başa kaldık. Hiç olmazsa -hani bugün Re
gaip Kandili- bu kandil gününde bu Mecliste yanlış kanun çıkarmayın. Allah korkusu olan insanlar 
haktan, adaletten ayrılmaz, değil mi? O zaman burada hiç olmazsa devletin parasına, milletin para
sına el uzatanlan affetmeyin. Yoksa bunlann günahı sizin boynunuza. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

MURAT ÖZKAN (Giresun) - Sayın Başkan, Sayın Hatibin konuşmasıyla ilgili bir açıklama 
yapmak istiyomm. 

BAŞKAN - Yerinizden kısa bir söz talebiniz var. 

Buyumn Sayın Özkan. 

MURAT ÖZKAN (Giresun) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyomm. 

Sayın Hatip kaymakamlann zevküsefa içerisinde gezdiğini, hatta 4x4 araç aldıklarını ifade etti. 
Kaymakamlar bu ülkede en ücra yerlerde görev yapan ve görev aşkıyla da dolu insanlardır, bir. 
İkincisi, zevküsefa içerisinde gezmeleri mümkün değildir. Herhalde meslek olarak en fazla 
denetlenen, en fazla izlenen, halkın da en fazla değerlendirdiği kişilerdir. Taşıt Kanunu'na göre de 
arazi araçları almaları gerekiyor. Taşıt Kanunu'nda da 2 sayılı cetvelde yer alır araçları ve burada da 
araçları 4x4 olur olmaz, bilmiyorum ama arazi araçlan almaları gerekiyor. Devletimizin onlara araç 
almaları gerekiyor, o açıdan değerlendiriyorum. 
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Fırsat buldukça belli mesleklerin burada tenkit edilmemesi gerektiğini, eğer bu meslek sahipleri 
yanlış yapıyorsa, bunun idari hiyerarşi içerisinde ya da yargı içerisinde düzeltilmesinin mümkün ol
duğunu ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
geler kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim açıklamamla ilgili, arkadaşımız yanlış bir algılamada bu
lundu. İsterseniz mikrofona konuşayım. 

BAŞKAN - Tamam, gördüm ben, sisteme girdiğinizi gördüm Sayın Genç, bir müsaade edin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben dedim ki, çok dürüst çalışan kaymakamlar da var ama keyfî hiz
met yapanlar da var yani... 

BAŞKAN - Tamam, meram anlaşılmıştır. Yani "Bütün kaymakamlan kastetmedim, bazılannı 
kastettim." diyorsunuz. Sayın Özkan da "Hizmet gereği olarak bunlann bulunması lazım çünkü dağa, 
ovaya, ormana, her tarafa gidiyorlar. Onun için, hizmet için gerekli bunlar, yoksa başka şeyler için 
değil dedi." İkinize de teşekkür ediyorum. 

38'inci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39'uncu maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40'ıncı maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasarısının 41 inci maddesi ile değiştirilen, 5510 sa
yılı Kanunun 68 inci maddesinin; (2) nci fıkrasında geçen "Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen sağ
lık hizmetleri bedelinin yüzde birine kadar katılım payı alınabilir. Yüzde birine kadar tespit edilen 
katılım payını almamaya, yansına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu 
tutarlan kanuni tutarlanna getirmeye veya indirmeye Kumm yetkilidir." cümlesi ile değiştirilen (4) 
üncü fıkrasının madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay Mehmet Günal 

Konya Manisa Antalya 

Behiç Çelik D. Ali Torlak Osman Ertuğrul 

Mersin İstanbul Aksaray 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 
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ENEPvJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Şandır, gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin % l'ine 
kadar katılım payı alınabilmesi, alınan katılım payının tutannın, bir takvim yılında asgari ücret tutannı 
geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemeyeceği belirtilmektedir. 

Bu duruma göre, sağlık hizmetleri paralı hâle getirilmektedir. Komisyonda sunulan gerekçede 
büyük boyutlara ulaşan sağlık giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla sağlık hizmeti faturalarının 
sigortalı veya emeklilerce kontrol imkânı oluşacağı, böylelikle usulsüzlük ve yolsuzluklann önlene
bileceği ileri sürülmüştür. 

Bu düzenleme, zaten mevcut gelirleriyle geçimini temin etmekte zorlanan memur, işçi, esnaf, 
çiftçi, emekli gibi nüfusumuzun önemli bir kısmım oluşturan dar gelirli vatandaşlarımıza yeni bir 
yük getirecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanmama gibi bir sonuç doğurabilecektir. Bu düzenleme 
sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamakta olup Anayasa'mıza aykırıdır. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44'üncü maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45'inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasarısının 45 inci maddesinin Tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay Mehmet Günal 

Konya Manisa Antalya 

Behiç Çelik D. Ali Torlak Osman Ertuğrul 

Mersin İstanbul Aksaray 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Şandır, gerekçeyi okutayım mı? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandın İması 

Hakkında Kanun ile yapılan uygulamanın süresinin uzatılması uygun bulunmamaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46'ncı madde üzerinde bir adet önerge vardır. 
Önergeyi okutuyomm: 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasansının 46 nci maddesinin Tasan metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı

lamıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 
Gerekçe: 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıklann Milli Ekonomiye Kazandırılması 

Hakkında Kanun ile yapılan uygulamanın süresinin uzatılması uygun bulunmamaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çerçeve madde 47'ye bağlı geçici madde 3 üzerinde iki adet önerge vardır. 
Önergeleri okutuyomm: 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasannın Çerçeve 47 nci Maddesi ile 5811 Sayılı Kanuna 
eklenmesi öngörülen Geçici 3 üncü Maddenin (1) numaralı fıkrasındaki "1/5/2009 ile 31/12/2009 
tarihleri arasında elde edilen tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;" ifadesinin "Tam 
mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında;" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Vahap Seçer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mustafa Kalaycı 
Konya 

Osman Ertuğrul 
Aksaray 

Erkan Akçay 
Manisa 

D. Ali Torlak 
İstanbul 

Mehmet Günal 
Antalya 

Behiç Çelik 
Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kemal Demirel 
Trabzon 

Bursa 

Gaziantep 
Ergün Aydoğan 

Balıkesir 
Ali Kocal 

Zonguldak 

Mersin 
Mustafa Özyürek 

İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Katılmıyoruz. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıklann Milli Ekonomiye Kazandırılması 
Hakkında Kanun ile yapılan uygulamanın süresinin uzatılması uygun bulunmamaktadır. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasarının Çerçeve 47 nci Maddesi ile 5811 Sayılı Kanuna 
eklenmesi öngörülen Geçici 3 üncü Maddenin (1) numaralı fıkrasındaki "1/5/2009 ile 31/12/2009 
tarihleri arasında elde edilen tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;" ifadesinin "Tam 
mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında;" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Takdire bırakıyoruz 
Sayın Başkanım. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 

Gerekçe: İfade daha düzgün bir hâle getirilmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza arz ediyomm: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4 üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

Behiç Çelik 

Mersin 

Erkan Akçay 

Manisa 

D. Ali Torlak 

İstanbul 

Mehmet Günal 

Antalya 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) ve arkadaşları 
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Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasansının 47 nci maddesine bağlı geçici 3 üncü mad
denin Tasarı metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 47'nci maddesine bağlı geçici 4 üncü 
maddenin tasarı metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalaycı Osman Ertuğrul Ahmet Bukan 

Konya Aksaray Çankırı 

Mustafa Enöz Erkan Akçay 

Manisa Manisa 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 
Hakkında Kanun ile yapılan uygulamanın süresinin uzatılması uygun bulunmamaktadır. 

BAŞKAN - Gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici madde 4'ü oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, maddeye yeni bir geçici madde eklenmesine ilişkin bir 
önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 47 inci Maddesine aşağıdaki maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Kemal Demirel 

Trabzon Gaziantep Bursa 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Vahap Seçer Mustafa Özyürek 

Malatya Mersin İstanbul 

"Geçici Madde 5-

1) Bu Kanunun 3 üncü Maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerince işletmelerin aktifine kaydedilen taşınmazların aktife alındığı tarihten itibaren iki yıl 
içinde ilişkili kişiler dışındaki kişilere satışı suretiyle gerçekleşen teslimler katma değer vergisinden 
müstesnadır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, gerekçeyi mi okutayım? 
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MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Anılan taşınmazların şirkete sermaye olarak konulmadan, yani şahsi mamelekte iken satılması 
hâlinde satış işlemi KDV'den istisnadır. İki yıllık süreden sonra satılması halinde de KDV söz ko
nusu değildir. Bu nedenle 5811 sayılı Kanun kapsamında şirketlere sermaye olarak konulan taşın
mazların ilişkili kişiler dışındaki kişilere satışının da KDV'den istisna edilmesi şirketlere sermaye 
konulmasını teşvik edecektir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Çerçeve 47'nci maddeyi geçici maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Genç, buyurun. 

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Yok. 

BAŞKAN - Yok mu? Peki. 

Biraz önce Sayın Genç, konuşması sırasında, Sayın Çelik'in mevzuata aykırı işlemler yaptığı ifa
delerini kullandı. Sayın Çelik geçmişte yapmış olduğu Bakanlıktaki uygulamalarla ilgili, bu konuda 
kısa bir açıklama yapacaklardır. 

Kendisine sataşma gerekçesiyle söz veriyorum. 

Buyuran Sayın Çelik. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) 

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 

HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, malumunuz, malum 
Hatip arkadaşımız tabii her zamanki alışkanlıkla buraya gelerek, görüşülmekte olan kanun tasansı 
veya teklifiyle ilgili olsun veya olmasın Sayın Cumhurbaşkanından, Sayın Başbakandan, Sayın Mec
lis Başkanından bakanlara, oradan aklına gelen herkese maalesef ithamlarda, iftiralarda bulunuyor ve 
çirkin yakıştırmalarda bulunuyor. 

Şimdi, ben tabii, milleti, milletin Meclisini, milletin kürsüsünü ciddiye aldığım için, söylenen 
sözler doğm olmadığı için aslında çok ciddiye alınacak şeyler değil ama dediğim gibi, milleti, değerli 
milletvekili arkadaşlarımı ve milletin Meclisini, kürsüsünü ciddiye aldığım için buna cevap veriyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen ciddiye alınacak bir adam mısın! 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, bakın, şunu söyleyeyim: Burada sözü 
edilen o "Efendim, 700 kişi atanmıştır, hak etmedikleri şekilde atanmışlardır." ifadeleri kesinlikle 
gerçekle bağdaşmamaktadır. Daha önce, Anadolu liselerine, fen liselerine, Anadolu öğretmen 
liselerine, sınavla alman bütün liselere atama yetkisi, yatılı bölge okullarına müdür atama yetkisi, 
yönetici atama yetkisi Bakanlıktaydı. Ben bu yetkiyi valiliklere devrettim, yerinden yönetim 
anlayışıyla bu yetkiyi valiliklere devrettim. Oraya vali tayin etmişiz, millî eğitim müdürü tayin 
etmişiz, Hakkâri'deki, Van'daki veya Edirne'deki lise müdürünün atamasını biz niye yapalım dedik. 

-961-
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Fakat valiler, millî eğitim müdürleri neye göre yapacaklar bu atamaları? Yönetmelik çıkardık, 7 kere 
çıkarılan yönetmelik şu veya bu sendikanın mahkemeye görülmesiyle Danıştay tarafından iptal edildi. 
Şimdi, ortada okul var, orada vekâleten yönetici var, altı yıldan beri vekil olarak çalışıyor ve o insanlar 
vekâleten orayı yönetiyorlar, özlük haklarından olması gerektiği şekilde yararlanamıyorlar, 
motivasyonlarında ciddi bir sıkıntı var ve kanun, Bakana bu şartlan haiz olanları resen, 76'ncı 
maddeye göre atama yetkisi vermiş ve. . . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, uzatmayacağım. 

...ataması yapılan okul müdürlerinin yüzde 99'u orada, yıllardan beri aynı okulda vekâleten 
idarecilik yapan, müdürlük yapan kimselerdir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Doğru değil, doğru değil, örnekleri var! 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - .. .ve bu yetkiye dayanarak, kanundan alınan bir yetkiye daya
nılarak atama yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, Anayasa'dan ve yasalardan alınmamış bir yetkiyi hiç kimse, hiçbir bakan, 
hiçbir yönetici kullanamaz. Neticede yönetim boşluk kabul etmez. Eğer orada yönetmelik iptal edil
mişse, bu insanların da atamalannm yapılması gerekiyorsa bu atamalar bu çerçevede yasal bir yet
kiye dayanılarak yapılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - 76'ncı madde öyle değil. 

HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Ama buraya gelerek -burada olduğum zamanlar veya olmadı
ğım zamanlar- maalesef gerçekle bağdaşmayan birçok beyanda bulunuldu. Dediğim gibi, kanunla il
gisi olsun olmasın burada potpuriler yapılıyor. Bunu şık bulmadığımı, Meclisin mehabetine 
yakıştırmadığımı ifade ediyor, hepinize saygılanmı sunuyomm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Çelik. 

Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyomm. 
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YEDİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 22.46 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 
Yedinci Oturumunu açıyorum. 

410 sıra sayılı Kanun Tasansı'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

3.-Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna
melere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 410) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Şimdi üçüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 

Üçüncü bölüm, çerçeve 48'inci maddedeki 1 ila 19'uncu fıkralar ayrı ayrı maddeler olarak ve 
geçici madde 1 dâhil olmak üzere 48 ile 50'nci maddeleri kapsamaktadır. 

Üçüncü bölüm üzerinde söz talebi yoktur. 

Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler böylece tamamlanmıştır. 

Üçüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan 
sonra ayrı ayrı oylannıza sunacağım. 

Evet, alınan karar gereğince 48'inci maddenin on dokuz fıkrası ayn maddeler olarak görüşülecektir. 

48'inci maddenin (l)'inci fıkrasını oylannıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(2)'nci fıkra üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri okutuyorum: 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Çerçeve 48'inci maddesinin 2'nci fıkra
sındaki "Anadolu gazete sahiplerinden 2" ibaresinin "Anadolu'da yayınlanan günlük gazete temsil
cilerinden 6, haftalık yayınlanan gazete temsilcilerinden 2, olmak üzere Anadolu gazete sahiplerinden 
8" şeklinde değiştirilmesi ve maddeye (c) fıkrasındaki "Böylece 36 (1) üyeden oluşur" ibaresinin 
"Böylece 42 (1) üyeden oluşur" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

TBMM Başkanlığına 

Erkan Akçay Mustafa Kalaycı 

Konya 

Süleyman L. Yunusoğlu 

Manisa Trabzon 

K. Erdal Sipahi 

İzmir 

Akif Akkuş 

Mersin 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının çerçeve 48 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Oksal Ferit Mevlüt Aslanoğlu M. Akif Hamzaçebi 

Mersin Malatya Trabzon 

Mustafa Özyürek Turgut Dibek 

İstanbul Kırklareli 

(2) 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; "satışı 100 binin üzerinde olanlardan 2," ibaresi "satışı 100 binin 
üzerinde olanlardan 1," şeklinde, "Anadolu gazete sahiplerinden 1," ibaresi "Anadolu gazete 
sahiplerinden 3," şeklinde, "en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasından 3" ibaresi "en çok üyeye 
sahip gazeteciler sendikasından 2" şeklinde, değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 1," ibaresinden sonra gelmek üzere "Çevre ve Orman Bakanlığı 1," ibaresi 
eklenmiş ve aynı bentte yer alan ", olmak üzere 11 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1," ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı maddenin son 
fıkrasında yer alan "temsilci üyesi" ibaresi "temsilcileri" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya 
"toplantıda" ibaresinden sonra gelmek üzere "farklı coğrafi bölgelerden olmak üzere" ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Bu hangi önerge? 

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi ve arkadaşlarının önergesine. 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - En son önergeyi takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Basın İlan Genel Kurulunun oluşumunda Anadolu gazete sahiplerinin temsilci sayısının artırıl
ması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Evet, önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Önerge 
kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Çerçeve 48'inci maddesinin 2'nci 
fıkrasındaki "Anadolu gazete sahiplerinden 2" ibaresinin "Anadolu'da yayınlanan günlük gazete 
temsilcilerinden 6, haftalık yayınlanan gazete temsilcilerinden 2, olmak üzere Anadolu gazete 
sahiplerinden 8" şeklinde değiştirilmesi ve maddeye (c) fıkrasındaki "Böylece 36 (1) üyeden oluşur" 
ibaresinin "Böylece 42 (1) üyeden oluşur" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Evet, saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, Sayın Kâtip Üyemizin okumuş olduğu 
birinci önergeyle fıkra metni tamamen değiştiğinden ikinci önergeyi işlemden kaldırıyorum ve kabul 
edilen önerge doğrultusunda fıkrayı oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır. Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Çerçeve 48'inci maddesinin 3'üncü fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erkan Akçay Mustafa Kalaycı Süleyman L. Yunusoğlu 

Manisa Konya Trabzon 

K. Erdal Sipahi Akif Akkuş 

İzmir Mersin 

"4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı 
fıkrasının (a) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlannın merkez ve taşra teşkilatı 
kadrolarında çalışan" ibaresi "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlannın merkez ve taşra teşkilatında 
çalışan" ve "%200" ibaresi "%400" şeklinde yeniden düzenlenmiştir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Şandır, gerekçeyi mi okutayım? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

4/11961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Ek 13 üncü maddesi ile Bakana verilen 
yetki Bakan tarafından üst sınıra kadar kullanılmıştır. Maliye Bakanlığı personeli ve özlük haklan Ma
liye Bakanlığına bağlı diğer bakanlıklann personellerinin özlük haklarında son ekonomik gelişme
ler neticesinde azalma olmuştur. Yapılan düzenleme ile bahsedilen sorunun giderilmesi amacıyla 
Bakanın yetkisi artınlmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Fıkrayı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(4)'üncü fıkrayı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(5)'inci fıkra üzerinde üç adet önerge vardır. Önergeleri okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasarısının 48 inci maddesinin 5 inci fıkrasının (a) 
bendinin Tasarı metninden çıkarılması arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalaycı Erkan Akçay Mehmet Günal 

Konya Manisa Antalya 

Behiç Çelik D. Ali Torlak Osman Ertuğrul 

Mersin İstanbul Aksaray 
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TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" nin çerçeve 48 inci maddesinin 5 inci fıkrasının (a) 
bendinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Harun ÖZTÜRK 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasannın 48 inci Maddesinin (5) numaralı fıkrasının Tasarı 

metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi Yaşar Ağyüz Kemal Demirel 

Trabzon Gaziantep Bursa 
Mustafa Özyürek Ali Kocal Vahap Seçer 

İstanbul Zonguldak Mersin 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz? 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kamuoyunda geçici işçilere sürekli işçi kadrosu verilmesini sağlayan Kanun olarak bilinen ve 

tam adı "21/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlannda Çalışanlann Sürekli İşçi 
Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" bir yandan geçici işçilere daimi işçi veya 
sözleşmeli personel kadrolannı verirken diğer yandan istisnai bir istihdam biçimi olan sözleşmeli 
personel istihdamını asli istihdam biçimine dönüştürmüştür. Bu bir anlamda "memurluk rejimi"nin 
sonu olmuştur. Tasarının anılan maddesi 5620 sayılı Kanunla 2007 yılında yapılmış olan 
düzenlemeleri tamamlayıcı mahiyette diğer düzenlemeleri yapmaktadır. Belirtilen nedenlerle söz 
konusu düzenlemelerin Tasarı'dan çıkarılması önerilmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçesini okuttuğum önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Aynı mahiyetteki iki önergeyi okutup birlikte işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın çerçeve 48 inci maddesinin 5 inci fıkrasının (a) 
bendinin tasarı metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Harun Öztürk 
İzmir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Tasarının 48 inci Maddesinin 5 inci fıkrasının (a) bendinin Ta

sarı metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Kalaycı (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergelere katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Gerekçe. 
BAŞKAN - Her iki önergenin de gerekçesini okutuyomm: 
Gerekçe: 
657 sayılı kanunun 4/B maddesindeki sözleşmeli personel istihdamında aranan işin geçiciliği ko

şulu metinden çıkanlmaktadır. Yeni sistemde sözleşme pozisyonlannın her yıl Maliye Bakanlığınca 
vize edilecek olması, işin geçici olduğu anlamına gelmez. Aynı kanunun 4/C maddesine dayalı ge
çici personel istihdamında olduğu gibi pozisyonlar her yıl vize edilerek 4/B'ye göre istihdam da sü
rekli hale getirilebilir. 

Sürekli çalışmaları kötü mü denilebilir. Elbette kötü değildir. Ancak Anayasamızın 128 inci 
maddesine göre, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli 
ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur ve diğer kamu görevlisi olarak is
tihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu açıdan, yapılmak istenen değişiklik, Anayasa Mahkemesinin bu
güne kadar vermiş olduğu birçok iptal kararında vurguladığı gibi memurlar eliyle gördürülmesi 
gereken işlerin sözleşmeli personel eliyle yaptırılmasına imkân veren bir düzenlemedir. 

Anayasa'ya aykırı uygulamanın yaygınlaştırılmasının önüne geçmek için işbu değişiklik öner
gesi verilmiştir. 

Gerekçe: 
AKP döneminde, personel rejimi nesnellikten uzaklaştınlmıştır. Kamu personel rejiminin temel 

unsurlan, işe alma, hizmette ilerleme ve yükselme ve personelin mali ve özlük haklarıdır. Bu alanda 
yapılan düzenlemelerle objektiflikten uzaklaşılmakta, kamu personel rejimi tahrip edilmektedir. Mer
kezî sınav uygulaması, atama ve görevde yükselme ile yer değiştirmeye ilişkin olarak mevzuatta ya
pılan istisnalarla uygulama, sübjektif değerlendirmelere açık hale getirilmiştir. 

Merkezî sınav sulandırılmış, görevde yükselmede kurumların takdir yetkisi artınlarak yandaş
lara kolaylık sağlanmıştır. Ana sistemden uzaklaşılarak, sözleşmeli ve geçici istihdam yöntemleri 
amacı dışında yandaşlan işe yerleştirme aracı olarak kullanılmıştır. 

İstihdam rejimi bozulmuştur. Herhangi bir kurala bağlı olmayan, sınav şartı bulunmayan sadece 
Maliye Bakanlığının iznine bağlı olan ve böylece yandaşların istihdamına daha kolay imkân veren 
geçici personel uygulaması AKP döneminde geçmişte olmadığı ölçüde yaygınlaştırılarak istisnai ol
maktan çıkartılmıştır. Milyonlarca işsiz merkezî sınavla iş hayali peşinde iken bu şekilde işe yerleş
tirilen yandaşlar sonradan çıkartılan özel düzenlemelerle haksız bir şekilde memuriyete 
geçirilmektedir. 

Bu çerçevede sağlık personeli, polis ve öğretmen açığını gidermek amacıyla sözleşmeli sağlık 
personeli ve öğretmen uygulaması yapılmış, aynca yüksekokul mezunlarının altı aylık eğitim so
nucu polis olabilmeleri sağlanmıştır. 
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Ancak olağan istihdam şekli dışındaki yöntemler objektiflikten uzak ve suistimale açık yön
temlerdir. Aynca aynı işi yapan personel arasında nitelik ve ücret farklılığı oluşması suretiyle ikili, 
üçlü yapılar ortaya çıkararak personel arasında huzursuzluk yaratmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler 
kabul edilmemiştir. 

(5)'inci fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(6)'ncı fıkrayı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(7)'nci fıkrayı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(8)'inci fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(9)'uncu fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(10)'uncu fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(ll)'inci fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(12)'nci fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(13)'üncü fıkrayı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(14)'üncü fıkra üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 48'inci Maddesinin (14)'üncü fıkrasının 

madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Kemal Anadol Yaşar Ağyüz Kemal Demirel 

İzmir Gaziantep Bursa 
Ferit Mevlüt Aslanoğlu Vahap Seçer Mustafa Özyürek 

Malatya Mersin İstanbul 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 
Gerekçe: 
Düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 14'üncü fıkra madde metninden çıkanlmıştır. 
(15)'inci fıkra üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın 48 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ A. Sibel Gönül Durdu Mehmet Kastal 
Yozgat Kocaeli Osmaniye 

Fatma Şahin İhsan Koca 
Gaziantep Malatya 
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"(15) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (2) nu
maralı bendine "otobüs" ibaresinden sonra gelmek üzere "minibüs, kamyonet, traktör," ibaresi ve 
"sahiplerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve karayolu yatırım projelerine," ibaresi eklenmiş ve 
30 uncu ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldınlmıştır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Mevcut tasanda yer alan metine "ve karayolu yatınm projelerine," ibaresinin eklenmesi suretiyle 
tamamlanması gereken kara yolu altyapı yatınmları için ilave kaynak sağlanması amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Bekir Bozdağ ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde (15)'inci fıkrayı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(16)'ncı fıkrayı oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(17)'nci fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(18)'inci fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(19)'uncu fıkrayı oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fıkraların bağlı olduğu çerçeve 48'inci maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 üzerinde hepsi aynı mahiyette olan dört adet önergeyi okutup birlikte işleme alacağım. 

Görüşülmekte olan "Bütçe Kanunlannda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın Geçici 1 inci maddesinin tasarı metninden 
çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Tasarının Geçici 1 inci Maddesinin Tasan metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

TBMM Başkanlığı'na 

Harun Öztürk 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

Ali Kocal 

Zonguldak 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Vahap Seçer 

Mersin 

Mustafa Özyürek 

İstanbul 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Kemal Demirel 

Bursa 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 401 sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici 1 inci maddesinin Tasan metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Görüşülmekte olan 410 s. sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 48. maddesinde yer alan geçici 
1. maddenin Tasarıdan çıkartılmasını arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergelere katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Evet, önerge sahiplerinden konuşmak isteyen arkadaşımız var mı, gerekçelerini mi 
okutayım? 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Gerekçeyi okutun. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçeyi okutun. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Gerekçeyi okutun. 

BAŞKAN - Gerekçeleri okutuyomm: 

Gerekçe: 

Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen bir önerge ile tasarıya eklenen geçici madde 1, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen 
motorlu taşıtlann Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf ve 
müstesna tutulacağını hükme bağlamaktadır. 

Genel Kumlda kabul edilerek onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilen 385 sıra sayılı 
"Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" nin Çer
çeve 12 ve 19 uncu maddelerinde de, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı cetvelde kayıtlı 
mallann KDV ve ÖTV'den müstesna tutularak Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından (Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, Başbakanlığa özel bir düzenleme olmaktan çıkarılması amacıyla diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.) ithal edilebileceği öngörülmüştü. 

Tasan ile hükümetin başbakanlığa alınacak araçlar için o düzenlemede unuttuğu gümrük vergisi 
istisnası getirilmektedir. 

Doğmsu, vergiler nedeniyle başbakanlığın ihtiyaç duyduğu ödeneklerin temin edilmesidir. 

Başbakanlık merkez teşkilatına getirilen bu muafiyet ve istisnalar, ilgili vergilerin istisna ve 
muafiyet sistemini bozabileceği gibi kamu kurum ve kumluşlannın ihtiyaç duydukları araçlann da 
başbakanlık aracılığı ile satın alındıktan sonra ilgili kummlara tahsisi sonucunu da doğurabilecektir. 

Bu olumsuzluklann önüne geçmek için işbu değişiklik önergesi verilmiştir. 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

D. Ali Torlak 

İstanbul 

Erkan Akçay 

Manisa 

Behiç Çelik 

Mersin 

Antalya 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Mehmet Günal 

T.B.M.M. Başkanlığına 

Kamer Genç 

Tunceli 
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BAŞKAN - Sayın Haran Öztürk'ün gerekçesini okuttum. 

Sayın Hamzaçebi sizin gerekçeyi de okutuyorum. 

Gerekçe: 

Komisyon görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önergeyle Başbakanlık tarafından satın alınan 
motorlu taşıtlar (uçak, helikopter, otomobil, arazi taşıtı, yat vs. gibi) ın 10 yıl süreyle gümrük vergi
sinden istisna edilmesi yönünde Geçici Madde l'de düzenleme yapılmıştır. Başbakanlık tarafından 
satın alman motorlu taşıtların KDV ve ÖTV'den istisna edilmesi yönünde bir başka düzenleme 
TBMM tarafından 16 Haziran 2009 tarihinde 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kabul edilmişti. 

Düzenleme Anayasa'nın eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğu gibi hiçbir makul, mantıklı bir ne
dene de dayanmamaktadır. 

Başbakanlık kendi araçlarını vergi karşısında korama altına alırken, Başbakanlığın bir kısım 
personelinin fazla çalışma ücretlerine ilişkin maddenin Tasarı'dan çıkarılmasının mantıklı bir açık
laması bulunmamaktadır. 

Ekonomide bütün veriler olumsuz seyrederken, 2009 yılı Bütçesinin yeniden yapılması ve bu 
çerçevede bir Orta Vadeli Program ihtiyacı çok açıkken bütün bunların yapılmayıp Başbakanlığın 
araçlarının vergi istisnası ile uğraşılması hükümetin ekonomi yönetimindeki anlayışını göstermek
tedir. Aynca Hükümet ekonomideki bütün sorunları "bütçe açığı" üzerinden çözmeye çalışmaktadır. 
Bu anlayışın faturası ağır olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Genç, sizin gerekçeyi mi okutayım? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyuran. 

Gerekçe: 

Bu madde ile 10 yıl içinde Başbakanlıkça ithal edilecek araçların gümrük vergisinden muaf tu
tulmasını öngörüyor. 

Önergemiz ile bu maddenin tasandan çıkanlması önerilmektedir. Böylece, Başbakanlıkça ithal 
edilen araçların vergilendirilmesi sağlanacaktır. 

Başbakanlığın araç alımları, 5904 sayılı Kanun ile KDV ve ÖTV'den muaf tutulmuştur. Buna 
ilave gümrük vergisi muafiyeti getirilmesi hakkaniyetle bağdaşmaz. 

BAŞKAN - Sayın Kalaycı ve arkadaşlarının önergesinin de gerekçesini okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tasanya Komisyon'da eklenen Geçici 1 inci madde ile, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 10 yıl süreyle Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtların, 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergi
sinden muaf ve müstesna edilmektedir. 

16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü sırada sadece Başbakanlığın motorlu 
taşıt, helikopter, uçak vs. alımında söz konusu olan Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi 
istisnalan komisyondaki yoğun eleştiriler üzerine Başbakanlığın dışında Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayılı listede yer alan kamu idarelerine de teşmil edilmiş, ancak 
Genel Kural'da verilen önerge ile tekrar sadece Başbakanlıkla sınırlı tutulmuştur. 
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Böylelikle, AKP Hülcûmeti ve Grubu çelişkili ve gayriciddi bir tutum içerisinde, Komisyon iradesini 
yok saymış ve tüm Başbakanlığa imtiyaz sağlayan bu düzenlemelerde ortaya bir gerekçe koymamıştır. 

Bu düzenlemeleri gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Burada dikkat çekici olan husus, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen bazı tasarılarda mutlaka Başbakanlığa bir istisna ve muafiyet 
getiren veya imtiyaz tanıyan düzenlemelerin bulunmasıdır. Bu anlayışı doğru bulmuyoruz. 

Başbakanlık tüm devlet kurumlanna örnek bir tutum içinde olmalıdır. Aynca kurumlann ve ku-
rallann işleyişini, uygulama birliğini sağlayacak şekilde, koordinasyonunu sağlaması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Gerekçelerini dinlediğiniz önergeleri oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

Geçici madde 1 'i oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasanya yeni geçici maddeler ilave edilmesine ilişkin üç 
adet önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyomm: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 s. sayılı Yasa Tasansına geçici 1. md'den sonra geçici 2. maddenin ek
lenmesini arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

GEÇİCİ MADDE 2 - 1) 01.01.2009 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi 
doğuran olaylar nedeniyle, bu tarihe kadar 1319 sayılı Emlak Vergisi mükellefiyetini tesis ettirmemiş 
bulunan kimseler, 30.11.2009'a kadar bildirimde bulunup mükellefiyet tesis ettirmeleri ve 2005-2008 
yıllarına ilişkin olarak idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek vergiyi her yıl için ayrı ayrı % 10 fazlası 
ile 30.11.2009'a kadar ödemeleri halinde, 2005 yılından önceki dönemlere ait emlak vergisi aranmaz, 
2005-2008 yıllanna ait yapılan tarhiyatlar için vergi cezası kesilmez ve gecikme zammı uygulanmaz. 

2) Emlak vergisi mükellefi olup da adlarına tarh ve tahakkuk ettirilen 2005-2008 yıllarına ait 
emlak vergisini 30.11.2009'a kadar her yıl için ayrı ayn % 10 fazlası ile ödeyen mükellefler hakkında, 
2005 yılından önceki dönemlere ait emlak vergisi terkin edilir ve 2005-2008 yıllarına ait gecikme 
zammı da aranmaz. 

3) Bu maddede belirtilen sürede bildirim vermeyen ve ödemelerini tam olarak yapmayan mü
kellefler, bu madde hükümlerinden yararlanamaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Genç, gerekçeyi mi okutayım? 
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KAMER GENÇ (Tunceli)- Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Peki, gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

1) 01.01.2009'a kadar emlak vergisi bildirimi vermeyen mükellefler, 30.11.2009'a kadar bildi
rimde bulunmaları ve her yıl için adlarına tarh ve tahakkuk edecek vergiyi yüzde 10 fazlası ile öde
meleri hâlinde, 2005 yılından önceki vergilerin aranmayacağı, 

2) Hâlen mükellef olup da adlarına tarh ve tahakkuk etmiş vergileri 30.11.2009'a kadar yüzde 
10 fazlası ile ödeyen mükelleflerden de 2005 yılından önceki vergilerin ve gecikme zammının aran
mayacağı, 

Öngörülmektedir. 

Emlak vergisi barışı olarak adlandırılacak bu düzenleme ile kayıt dışı kalmış pek çok mükellef 
kayda alınacak, bu güne kadar tahsil edilememiş emlak vergisinin tahsili sağlanacaktır. 

Bu geçici madde benzeri uygulama, daha önce, 1998-2001 yılları için Emlak Vergisi Kanunu
nun geçici 21. maddesi ile yapılmıştı. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyomm: 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı'na aşağıda yazılı geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Erkan Akçay Mustafa Kalaycı Mehmet Günal 

Manisa Konya Antalya 

Osman Ertuğrul D. Ali Torlak Behiç Çelik 

Aksaray İstanbul Mersin 

"GEÇİCİ MADDE 2: Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolannda görev 
yapan personelden, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılan gelir uzmanlığı özel sınavlarında 
yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde 
gelir uzmanı olarak atanırlar." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçe Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 
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Gerekçe: 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2006 ve 2007 yıllarında yapılan gelir uzmanlığı özel 
sınavında yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzeri alanlardan sadece belirli bir kısmının uzman 
olarak ataması yapılmıştır. Yapılan bu sınavlarda yetmiş ve üzeri puan alanlardan ataması 
yapılmayanların mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığına 3 aylık süre 
verilmek suretiyle gerekli kadro düzenlemelerinin yapılmasına imkân sağlanması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki Geçici Maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Afif Demirkıran İsmail Göksel 

Yozgat Siirt Niğde 

Nurettin Canikli Yılmaz Helvacıoğlu Turan Kıratlı 

Giresun Siirt Kırıkkale 

Mehmet Şandır Kemal Anadol M. Akif Hamzaçebi 

Mersin İzmir Trabzon 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Yaşar Tüzün 

Malatya Bilecik 

Geçici Madde 2- (1) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin ve Türkiye Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketinin hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin 31.05.2009 tarihi itibariyle tarımsal 
sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan her türlü alacaklarının ve ferilerinin yargıya 
intikal edip etmediğine ve daha önce herhangi bir ödeme planına bağlanıp bağlanmadığına bakıl
maksızın sulhen tahsili hususunda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yetki
lidir. Bu yetki çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilgililerin iş bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içinde müracaat etmeleri halinde karşılıklı olarak sulh sözleşmesi imzalanır. 

(2) Sulh sözleşmesine konu alacaklara ilişkin tutar; tahakkuk tarihindeki anaparaya, sulh söz
leşmesi için müracaat edilen tarihe kadar ilgili dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
bankaların üç aya kadar vadeli mevduata uyguladıkları faiz oranları esas alınarak hesaplanan aylık 
endeks katsayısı uygulanmak suretiyle hesaplanır. Sulh sözleşmesine konu alacaklar, Türkiye Elek
trik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca belirlenecek vadelere göre yılda en az iki taksit ve 
en geç üç yılda tamamlanacak şekilde taksitlendirilebilir. Bu şekilde yapılacak taksitlendirmelerde, 
sulh sözleşmesine konu tutar, 12 aylık taksitlerde 1.08, 24 aylık taksitlerde 1.18,36 aylık taksitlerde 
1.26 ile çarpılır ve taksit sayısına bölünmek suretiyle taksit tutarları belirlenir. Bu kapsamdaki ala
cakların icra takibine ve/veya davaya konu edilmesi durumunda icra takip masrafları, mahkeme mas
rafları ve avukatlık ücreti toplamları peşin tahsil edilir ve alacağın tahsili için açılmış icra takipleri 
ve davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu hükümlerine göre sulh sözleş
mesi dâhilinde sonlandırılır. Bu işlemler için ödenecek harç ve benzeri yükümlülükler borçlulara ait
tir. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına ilişkin yapılacak işlemlere dair usul ve esaslar, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 
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(3) Tanmsal sulama amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edilen cazibeli sulama tesis
lerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerden, kullanılan suyun kullanıcıya ulaştırılması hizmeti kar
şılığı olarak, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarlarda hizmet bedeli alınır. Bu bedeller, 
tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar genel ve özel bütçeli idarelerde genel bütçeye, diğer 
idarelerde ise ilgili idare bütçesine gelir kaydedilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esas
lar, Maliye Bakanlığı ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığı görüşleri alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar) - Takdire bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tarımsal sulama abonelerinin 31.05.2009 itibanyla ödenmemiş borçlarının sulh yoluyla tahsil 
edilebilmesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Önergeyle yeni geçici madde 2 eklenmiştir. 

Böylece bunu da kabul etmiş olduk. 

Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.19 
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SEKİZİNCİ O T U R U M 
Açılma Saati: 23.40 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Fatoş G Ü R K A N (Adana), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

• 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 

Sekizinci Oturumunu açıyorum. 

410 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

49'uncu madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 Sıra Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansının 49 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nurettin Canikli Mustafa Elitaş Burhan Kuzu 

Giresun Kayseri İstanbul 

Nusret Bayraktar Fatih Arıkan 

İstanbul Kahramanmaraş 

"MADDE 49- Bu Kanunun; 

a) 9 uncu maddesi 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 13 üncü maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 47 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendi 21/11/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, 

ç) 4 üncü ve 5 inci maddeleri yayımını izleyen ayın onbeşinde, 

d) 26 nci maddesiyle 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 8 inci maddesi 
3/4/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

e) 20 nci maddesi 1/9/2009 tarihinde, 

f) 19 uncu, 21 inci, 28 inci, 30 uncu, 43 üncü maddeleri ile 47 nci maddesinin sekizinci ve 
onuncu fıkralan ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendi, dokuzuncu fıkrasının (b) bendi ile on-
beşinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2010 tarihinde, 

g) 47 nci maddesinin onsekizinci fıkrası 1/7/2009 tarihinde, 

ğ) 47 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik 1/1/2011 tarihinde, 

h) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 

(xx) 353 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyonkarahisar)- Takdire bırakı
yoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kanunda yapılan düzenlemelere paralel olarak yürürlük maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda madde 49'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 50'yi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saygıdeğer milletvekilleri, üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Böylece, ta

sarının görüşmeleri de tamamlanmıştır. 
Tasannın tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylama için üç dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, 410 sıra sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hü

kümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın açık oylama sonu
cunu arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 270 
Kabul : 226 
Ret : 44 (x) 
Böylece tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, 4'üncü sıraya alınan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Avmpa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporlan-
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

4.- Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/670) (S. Sayısı: 353) (xx) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet? Yerinde. 
Komisyon rapom 353 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasannın tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına Rıdvan Yalçın, Ordu; Cumhuriyet Halk 

Partisi Gmbu adına Şükrü Elekdağ, İstanbul; Demokratik Toplum Partisi Gmbu adına Hamit Gey
lani, Hakkâri. 

Gmplar adına ilk söz, Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'a aittir. 
Buyurun efendim. (MHP sıralanndan alkışlar) 
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MHP GRUBU ADINA RIDVAN YALÇIN (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 353 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, salonda sükûneti sağlamanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Saygıdeğer milletvekilleri... Arkadaşlar, lütfen... Şu anda 
tümü üzerinde görüşmeler devam ediyor. Bu, bir müddet devam edecektir. Lütfen, konuşma ihtiyacı 
olan arkadaşlarımız kendi durumlarını değerlendirsinler. 

Buyurun. 

RIDVAN YALÇIN (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, tasarının komisyon görüşmelerinde çok ciddi tartışmalar yaşanmış, hem 
uluslararası hukuk hem millî hukuk bakımından önemli fikirler serdedilmiş, oluşan birikim muhale
fet şerhlerine de yansımıştır. Ancak bu önemli uyan ve katkılardan iktidar kanadı istifade etmek ye
rine sayısal çoğunluğunun gücüyle süreci sürdürmeyi tercih etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının genel gerekçesinde, sınıraşan suçların günümüzde giderek yay
gınlaştığı, uluslararası boyutta en fazla tartışılan konuların başında yolsuzlukla mücadelenin geldiği 
belirtilmektedir. Gerek bireysel gerek organize suç örgütleri tarafından işlenen yolsuzluk eylemleri
nin birçok suç tipini bünyesinde barındırması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklan
ması ve rüşvet boyutlarıyla farklı hukuk alanlarının konusu olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Yine genel gerekçede, yolsuzlukla mücadele bakımından, üyelik müzakeresi sürdürdüğümüz 
Avmpa Birliği, Avmpa Konseyi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi uluslararası kuru
luşlar nezdinde gerekçedeki ifadeyle "yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin birbiriyle örtüş-
tüğü" ifade edilmektedir. 

Aynca genel gerekçede, Avmpa Birliği müzakereleri sürecinde yolsuzlukla mücadele konusu
nun "özgürlük, güvenlik ve adalet", "sermayenin serbest dolaşımı", "mali kontrol" gibi birden fazla 
müktesebat başlığında yer aldığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, müzakere sürecinin gereği ve 
uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına 2007 İlerleme Rapom doğ
rultusunda Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğinden bahisle tasarının ha
zırlandığı ifade edilmektedir. 

Genel gerekçesinin son paragrafında da, yapılan değişikliğin bu bağlamdaki uluslararası yü
kümlülüklerin yerine getirilmesi amacını taşıdığı bir kez daha özellikle belirtilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle genel gerekçe üzerinde değerlendirmelerde bulunmak istiyo
mm. Tasarının genel gerekçesinde yapılan düzenlemenin Avmpa Birliği ve taraf olduğumuz ulus
lararası kuruluşlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hazırlandığı defaatle ifade 
edilmektedir. 

Toplam üç paragraf olan genel gerekçenin iki paragrafında bu değişikliğin yukarıda belirttiğim 
kuruluşlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere yapıldığı belirtilirken diğer paragrafta ise 
Avmpa Birliği müzakere sürecinde ilgili kuruluşlann yolsuzlukla mücadeleye verdikleri öneme dik
kat çekilmektedir. 

Tasarının gerekçesinde yolsuzlukla mücadelenin ülkemiz bakımından öneminin bir tek satır bile 
yer almaması kabul edilemez bir dummdur. Üstelik tasarı Avmpa Birliği Uyum Komisyonuna tali ola
rak gönderilmiş olduğuna göre doğmdan uyum yasası da değildir. 
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Sayın milletvekilleri, bu anlayış en hafif ifadeyle rencide edicidir. İsterdim ki, eksik de olsa, 
gayriciddi de olsa, samimiyetsiz de olsa tasannın gerekçesinde: Avrupa Birliğine karşı yükümlülük
lerimizden değil yolsuzluklara karşı duyarlılığımızdan bahsedilebilseydi. Avrupa Birliği talep etmese 
dahi milletimizin alın terini hortumlayanların önüne geçme isteği dile getirilseydi. Habis ur gibi bütün 
bünyemizi saran, milletimizin kaynaklarını kendi cebine akıtanlara karşı topyekûn mücadele azmi be-
lirtilebilseydi. Tasan, temiz siyaset, temiz toplum, temiz bürokrasi, temiz medya, adil yargı, şeffaf yö
netim hedefleri taşısaydı. Bu ulvi gerekçelerden hiçbirinin genel gerekçede yer almayıp sadece 
tasarının Avrupa Birliğine karşı yükümlülüklerimizin ifası olarak getirilmesi, daha baştan bu tasarıyı 
değersiz, içeriksiz bir göz boyamaya dönüştürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın ilk bölümünde özellikle tasarının genel gerekçesini özet
lemeyi tercih ettim. Bunun nedeni, aşağıda yapacağım değerlendirmelerde iktidar partisinin bu ge
rekçelere ne ölçüde sadık olduğunu, yolsuzlukla mücadelede ne ölçüde samimi olunduğunu ortaya 
koyma amacından kaynaklanmaktadır. Tasarıyı Avmpa Birliği ve ilgili kuruluşlara karşı ödev olarak 
getiren Hükümetten neler istenmiştir, tasan neler getirmektedir, Hükümetin yolsuzlukla mücadele 
gibi bir niyeti var mıdır, buna ilişkin bir strateji belirlenmiş midir, açıklamaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, tasarı 11 maddeden oluşmaktadır. İlk 5 madde Ceza Kanunu'nda, 6 ve 
7'nci maddeler Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, 8'inci madde Kabahatler Kanunu'nda, 9'uncu madde 
ise Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun'da değişiklikler öngörmektedir. 

Tasannın ilk 7 maddesi teknik bir değerlendirmeye tabi tutulacak içerikte bile değildir. Bu 7 
maddede hiçbir yenilik getirmeyen basit tadilatlar yapılmıştır. Kabahatler Kanunu'na bir madde ilave 
eden 8'inci madde ise bazı suçların tüzel kişiler lehine işlenmesi hâlinde tüzel kişiye idari para ce
zası öngörmektedir. Bu, önemli, gerekli ve tasarının anlamı olan tek unsumdur. 

Değerli arkadaşlanm, komisyonda da ifade ettim, bu maddede (d) bendi olarak düzenlenen Te
rörle Mücadele Kanunu 8'inci maddede belirtilen terörün finansmanı suçunun bir tüzel kişi lehine iş
lenmesi hâlinde para cezası verileceği anlaşılmaktadır. Buna göre, bir tüzel kişi lehine terör finanse 
edilecek ve para cezası ödeyip o tüzel kişi faaliyetine devam mı edecektir? Etmeyecekse böyle bir 
düzenlemenin anlamı nedir, açıkçası anlayabilmiş değilim. 

Değerli milletvekilleri, 9'uncu madde ise tasannın varlık nedenidir. Maddeyle, Başbakanlık teş
kilatıyla ilgili kanunda Teftiş Kumlu Başkanlığının düzenlendiği 20'nci maddeye bir fıkra ilave edil
mektedir. Bu ilaveyle, Başbakana bağlı Teftiş Kumlu yolsuzlukla mücadelede koordinasyon birimi 
olarak görevlendirilerek, güya Avmpa Birliği ve ilgili kuruluşlarla uyum sağlamış oluyomz. 

Sayın milletvekilleri, bu kadar içi boş, anlamsız bir tasanyı "Yolsuzlukla mücadele için kanun 
yapıyoruz." diye Meclise getirmeyi, kusura bakmayın ama hem yüce Meclise hem büyük milleti
mize karşı saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Yolsuzlukla mücadele bu tasarıya kalmışsa millet 
olarak vay hâlimize. 

Değerli milletvekilleri, bu düzenlemedeki amaç Avmpa Birliğinin yolsuzlukla mücadele bakı
mından isteklerini yapmaksa -ki gerekçede böyle yazıyor- yapılan işin amacı karşılamadığı apaçık or
tadadır. Avmpa Birliğinin ilerleme raporlarında bu konuyla ilgili tenkit ve beklentileri, yargının 
yürütme karşısında tam bağımsızlığını sağlayacak önlemler yanında "yargı adına somşturma yapa
cak personelin uzmanlaştınlması, milletvekilli dokunulmazlığının yeniden düzenlenmesi ile koordi
nasyonu sağlayacak bağımsız bir birim kurulması" şeklindedir. Bu tasanda hangi madde bu haklı 
tenkitlere çare getirmektedir? Bırakınız yolsuzlukla mücadeleyi, iktidarın kendinden olmayanları 
baskı altına almasına Avmpai bir çözüm üretilmiştir. İktidar kendisine teslim olmayan bürokrasi, iş 
dünyası, medya ve sivil toplum kumluşlannı, örneklerini sıkça gördüğümüz üzere, oldukça başarılı 
denetliyor. Bunun için kurum kurmanıza da, yasa yapmanıza da gerek yok. Denetlenemeyen iktidar 
ve uzantılanm denetlemek gibi bir niyetinizin olmadığı da bu tasandan açıkça anlaşılıyor. 
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Değerli milletvekilleri, yolsuzlukla mücadele önce bir irade meselesidir, ahlak, ilke, inanç, so
rumluluk meselesidir. Ülkemiz ne yazık ki yolsuzluk bakımından dünyanın en sorunlu ülkelerinden 
biridir. Uluslararası kuruluşların raporlarında da ne yazık ki bu acı gerçek sıkça karşımıza çıkmak
tadır. Yolsuzlukla mücadele bakımından dünyanın en iyi kanunlarına sahip olsanız da, en uzman per
soneline sahip olsanız da ülkeyi yöneten irade ve toplumsal güç merkezlerinde yolsuzluğa karşı 
mücadelede samimiyet yoksa sonuç alamazsınız. 

Avukatlık yaptığım dönem içerisinde tarım kredi kooperatiflerine borçlarından dolayı icraya 
verdiğimiz neredeyse her borçlu, ödeme gücü olsa da, değerli arkadaşlarım, ilk olarak "Birileri tril
yon trilyon götürüyor, siz bizim 1 milyarla mı uğraşıyorsunuz? Önce gidin, trilyon paraları tahsil 
edin." tepkisini göstermiştir. Bu, aslında daha az alabilenin daha fazla alabilene isyanından çok, kendi 
kusurunu daha çok kusuru olanlarla karşılaştırıp meşrulaştırma yaklaşımıydı. Ne yazık ki o kadar 
kötü emsal var ki toplumun önünde, "Kötü emsal, emsal olmaz." deseniz de maalesef oluyor. 

Değerli arkadaşlanm, yolsuzluk öylesine kurumsal bir yapıya dönüştü ki ülkemizde, ne hukuk 
ne ahlak ne dinî inançlar engel olamıyor. Kimi "Ben devlet kesesinden alıyorum ama aldıklarımı 
hayır işlerine harcıyorum." diye meşrulaştırıyor hırsızlığını, kimi kendi inanç sistemine aykırı bulup 
yıkmaya çalıştığı devletten çaldıklannı, kurmayı hayal ettiği sisteme sermaye olarak alıyorum diye 
meşrulaştınyor, kimi kendi ideolojisine hizmet edecek öğrenci yetiştiriyorum diye, kimi "Herkes alı
yor, âlemin tek safı ben miyim?" diyor, kimine "Sen mi kurtaracaksın ülkeyi?" deniyor, kimi "Dine 
hizmet edecek adam yetiştiriyorum." diye meşrulaştırıyor, kimi kutsal mücadelesinin düşmanlarını 
zayıflatmak için kullanacağım diye meşrulaştınyor. Velhasıl, her çalan kendince vicdanını rahatla
tacak bir meşrulaştırma biçimi buluyor. Kimi zaman bir hayır demeği oluyor araç, bazen ihale oyun
larıyla kollanan bir şirket, kimi zaman mecburen bağış makbuzu elinize tutuştumlan bir vakıf, kimi 
zaman öğrenci bursu, kimi zaman kurban derisi, bazen bir medya kumlusu, bazen bir yardım paketi, 
bazen imar tadilatı, belediye şirketleri, çoğu zaman TOKİ, bazen de seçim yardımı oluyor ve devlet, 
küçük hissedarların kapısından giremediği, hâkim hisseleri gasbedilmiş bir anonim şirkete dönüşü
yor. Umudunu kaybetmiş vatandaşımız "Adam çalıyor ama iş de yapıyor." anlayışını kabule zorla
nıyor. Ne yazık ki, ideolojik kavgalann perdelediği, kamu kaynaklarını çalanların değil, çalındığını 
söyleyenlerin takibe uğradığı bu sisli ortamda yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! 

Sayın milletvekilleri, üzülerek görüyoruz ki ülkemizde birçok yolsuzluk olayı siyasetçilerle iliş-
kilendirilmektedir. Siyaset kuramu içerisinde önemli orandaki dürüst insanlar da töhmet altında kal
makta, kurumsal olarak siyaset toplum nezdinde sürekli itibar kaybetmektedir. Bu bağlamda, 
yolsuzlukla mücadele edecek bir iradenin ilk yapacağı işlerden biri milletvekili dokunulmazlığını 
tekrar düzenlemek olmalıdır. AKP'nin ilk dönem seçim vaatleri arasında yer almasına rağmen do-
kunulmazlıklann yeniden düzenlenmesi hususunda sürekli diğer yüksek bürokrasinin dokunulmaz
lıklarını bahane gösterdiği görülmektedir. Gelinen süreçte milletvekili dokunulmazlığı ile 
bürokrasinin yargılama usulünün de paralel şekilde düzenlenmesi hususunda muhalefette mutabakat 
olduğu bilinmektedir. AKP şimdi de "yargının siyasallaştığı" iddiasıyla dokunulmazlıkların kaldı
rılmasından kaçmaktadır. Başbakan dâhil bakanların önemli bir kısmı hakkında ihaleye fesat karış
tırmaktan sahteciliğe kadar isnatlar bulunmaktadır. Mahkûmiyetleri hâlinde ancak eski hükümlü 
kadrosundan iş bulabilecek insanlar işbaşındayken dokunulmazlıklann kaldırılmasından da, yolsuz
luklarla mücadeleden de bahsedilemez. Ümidimiz odur ki, bu durumdakilerin dokunulmazlığını mil
letimiz sandıkta kaldıracaktır. 

- 9 8 0 -



TBMM B: 110 25 . 6 . 2009 O: 8 

Sayın milletvekilleri, yolsuzlukla mücadele bakımından, Komisyon görüşmelerine de yansıdığı 
üzere, alınması gerekli bir diğer önlem ise hem siyaset kurumu hem sivil ve askerî bürokrasi bakı
mından etik kuralları belirleyecek siyasi ahlak yasasına olan ihtiyaçtır. 

Bu yasa çerçevesinde seçim kampanyalarının finansmanı önemli bir yer tutmalıdır. Bugün ol
duğu gibi trilyonlarca kampanya masrafının yapıldığı, siyasi reklam yasakken medya kuruluşlarının 
haberlerini reklama dönüştürdüğü bir ortamda kamuoyu, bu paraların kimler tarafından ödendiğini, 
para verenlerin hangi bedel karşılığında bunu yaptıklarını merak etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi son seçimde de örnekleri yaşandığı gibi bele
diye imkânlarını, devlet imkânlarını Yüksek Seçim Kurulunun suç duyurularına rağmen kullanmış
tır. Bir kısım bürokrat devlet memuru gibi değil, parti memuru gibi hareket etmiş, iktidarca da himaye 
görmüştür. Bu durum, elbette siyasi etik bakımından sorgulanabilir ancak esas üzüntümüz, vatan
daşlarımıza parti politikalarımızı anlatmak istediğimizde sözlerimizin "Siz ne veriyorsunuz?" soru
suyla kesilmesidir. Siyaset bu anlayış sebebiyle dürüstlüğün, erdemin, ahlakın, bilginin, projenin 
yarıştığı bir alan olmaktan çıkıp özel çıkar sağlama yansına dönmüştür ki, bu durum bu ülkeye ya
pılacak en büyük kötülük olmuştur. Bu anlayış yüzünden insanlarımız kamunun genel yararına ola
cak işleri desteklemek, benimsemek yerine kişisel beklentilere sevk edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, somut yolsuzluk olaylanna karşı aldığı tutum itibarıyla da Adalet ve Kal
kınma Partisi samimi olamamıştır. Yolsuzluk olaylannın faillerine karşı yasal süreci başlatmak, iş
letmek, sorumluların adalete hesap vermesini temin etmek yerine korumacılığı tercih etmiştir. En 
somut örneği Deniz Feneri olayında yaşanmıştır. Bilindiği üzere, Alman makamları dinî ve insani 
duygulan istismar ederek topladıkları milyarlarca lirayı amacı dışında kullanan bu derneğin yöneti
cileri hakkında soruşturma başlatmış ve neticede bu kişilerin mahkûmiyetine karar verilmiş, ancak 
bağış yolsuzluğunun asıl faillerinin ülkemizde olduğu belirtilmiştir. 

Türk makamlan ise aylardır dosyaların tercümesini yaptıramamış, adli işlem başlatamamış, 
Alman makamlannca Türkçe gönderilen bu şahıslarla ilgili adli yardım talebini önceki Sayın Bakan 
tercüme ettireceğini söyleyerek âdeta gereğini yapmaktan kaçınmış, delil karartılmasına meydan ver
miştir. Hakkındaki ağır iddialara rağmen, mal varlığına mahkemece tedbir konmuş, en son mahke
meden tekzip için kullandığı evrakın kısmen sahteliğinin anlaşılmasıyla bütün inandıncılığını yitirmiş 
RTÜK Başkanı, Meclis Başkanı ve bazı bakanların ve en önemlisi Başbakan Yardımcısı Sayın 
Annç'ın istifaya davetine rağmen görevini sürdürmektedir. Sayın Başbakan Sayın Arınç'ın RTÜK 
Başkanını istifaya davetini kişisel görüşü olarak nitelendirmiş ve Sayın Zahid Akman için temiz bir 
arkadaş olduğunu ifade etmiş, böylece RTÜK Başkanı, ilgili Bakanın istifaya davetine rağmen, ku
rumun özerkliğini zedeleyip Sayın Başbakandan aldığı görevle görevini sürdüre gelmiştir. Değerli ar
kadaşlanm, şimdi de RTÜK Başkanının Başkanlığa tekrar aday olmayacağı konuşulmaktadır. RTÜK 
Başkanı hangi nedenlerle Başkanlığa aday olamayacaksa, aynı nedenlerle üyelikte de bulunmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, birçok diğer olayda da AKP'nin benzer tavırlar içinde olduğu görülmek
tedir. Bu tavrın iki nedeni olabilir: Bu korumacılığı yapanlar ya işin ucunun kendilerine de uzanaca
ğından korkmaktadır ya da ideolojik yakınlıkları adalet duygulanndan daha ağır basmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, iktidar özellikle büyükşehir belediyelerinde yapılan yolsuzluklardan 
rahatsız değildir, ana muhalefet ise denetimde başanlı değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi dâhiyane 
bir buluş üretmiştir. Kamu İhale Kanunu'nu 2003 yılında değiştiren AKP, belediye şirketlerinin 
belediye ihalelerine girmesinin önünü açmıştır ve böylece devasa boyutlardaki yolsuzluk ve 
kayırmacılık çarkı dönmeye başlamıştır. Belediyeler şirketleri kurmakta, başına bir müdür atamakta, 
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böylece, bu müdür eliyle, trilyonluk ihalelerde hem ihale açan hem ihaleyi alan makam olarak sistem 
işlemektedir. Böylece, asfalttan park bahçeye, kafeteryadan güvenliğe bütün iş kolları belediye 
kontrolüne girmiştir. Belediyeler kendi şirketlerine verdiği ihale üzerinden yandaş takımına istediği 
ölçüde, hiçbir denetime uğramadan rant akıtmayı sürdürmektedir. Bu çarkın içerisine kimse 
girememekte ancak bedelini verip taşeron olunabilmektedir. Bu çarkın tarafları mecburen sistemin 
devamına zorlanmakta, yardım ve burs paraları da önemli ölçüde bu çarktan temin edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu nasıl demokrasidir, bu nasıl serbest rekabettir, bu nasıl piyasa ekono-
misidir, bu nasıl ihale düzenidir, bu çirkin işlere devletin denetim organları ve Kamu İhale Kurum 
nasıl müsaade eder, anlamak mümkün de değildir. 

Belediyelerle ilgili bir diğer rant aracı da imar oyunlarıdır. İktidar ve ana muhalefet bu konuda 
da iyi sınav vermemiş, sanki imar rantlarından faydalanmak, genel merkez görevi olmayan millet
vekillerine serbestmiş gibi bir durum ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, TOKİ uygulamalarında da benzer bir sistemin çalıştığı bilinmektedir. 
Daha da garibi, TOKİ üzerinden yapılan törenler mutlaka bir mitingle sürdürülmekte, böylece dev
let kesesinden, devlet imkânlarıyla, üstelik harcırah da alınıp âdeta devlet mitingi yapılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı mücadele iddiasıyla iktidara gelen 
AKP'nin üç kulvarda da başarı olamadığı ortadadır. Bu yedi yıllık süreç içinde milletimizin aleyhine 
olan yasaklar kaldırılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

RIDVAN YALÇIN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyumn, konuşmanızı tamamlayınız. 

RIDVAN YALÇIN (Devamla) - Teşekkür ediyomm. 

Bu yedi yıllık süreç içerisinde ancak milletimizin aleyhine olan yasaklar kaldırılmıştır. Gazete
ler, her gün, yakınlarını vuran, intihar eden insanlarımızın cinnet haberleriyle doludur. Neticede, yol
suzluk bir kurum hâline dönüşmüştür. Bu tasarıyla da Hükümetin yolsuzlukla mücadele isteğinin 
olmadığı bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Elbette çare yine milletimizin elindedir. 

Bu düşüncelerle kandilinizi tebrik ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sırala
nndan alkışlar) 

BAŞKAN - Evet, Sayın Elekdağ, söz sırası sizde ama Sayın Demokratik Toplum Partisi Gmbu 
adına konuşacak olan Hamit Geylani'nin çok acil bir işi çıkmış. İzin verirseniz, önce onu konuştu
rabilir miyim? 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Tabii efendim. 

BAŞKAN - Tamam. 

Sayın Geylani, buyumn efendim. 

DTP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan yasa tasarısının tümü üzerinde Demokratik Toplum Partisi Gmbu adına söz aldım. 
Genel Kumlu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yolsuzluk, son yıllarda dünyanın ve ne yazık ki en çok da ülkemizin 
gündemini işgal eden en önemli konulardan biridir. Yolsuzluğu demokratik sistemleri tehdit eden, 
gelir dağılımını bozan, hatta ekonomik düzeni kökünden sarsan bir kemirgen olarak kabul etmek gerekir. 
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Avrupa Konseyinde ve Birleşmiş Milletlerde yolsuzlukla ilgili yapılan çalışmalarda bu krimi-
nolojik ve sosyolojik olay basit bir rüşvet veya başkaca bir haksız menfaat temin etmenin ötesinde, 
ekonomik düzeni temelden sarsan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. 

Bugün itibanyla, ülkemizde yolsuzluğun etkileri tahrip edici boyutlara ulaşmıştır. Yolsuzluk de
mokrasinin temellerini sarsmakta ve siyasete olan güveni tahrip etmektedir. Yıkıcı etkileri ve nega
tif sonuçları olan yolsuzluğa karşı yürütülecek mücadelenin de toplumsal ve uzun süreli olması 
gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadelede sadece ceza hukuku araçlarıyla başarıya ulaşılması da ola
naklı değildir. Bu alandaki mücadelede devletin işleyişindeki şeffaflık büyük önem arz etmekte, cezai 
tedbirlerin yanında özel hukuk ve idare hukuku alanında da bazı önlemlerin alınması kaçınılmazdır. 
Aynca, bu mücadeleyi yürütecek personele özel eğitim verilmesi ve kamuoyunun sivil toplum ku-
nıluşlan kanalıyla yolsuzluk konusunda aydınlatılması da önem taşımaktadır. 

Bugün için, yolsuzlukla mücadele konusu tek başına hiçbir kuruma veya kuruluşa bırakılmayacak 
kadar önem arz etmektedir. Yolsuzluğun önlenmesinde başarıya ulaşmak için demokrasinin 
vazgeçilmez unsurları olan yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanı sıra medya ve sivil toplum 
kuruluşlannın hep birlikte, belli bir ortaklaşma ve kültür çerçevesinde mücadele etmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki ülkemizde yolsuzluk devletin en tepesinden başlamakta ve en 
alt görevdeki bir memuruna kadar uzanmaktadır. Ordudan başlayarak siyasiler, belediyeler, banka
lar, gümrük kapılan, ihale birimleri, kısacası bütün kamu kurum ve kuruluşları bir şekilde yolsuzlukla 
gündeme gelmektedirler. 

Geçmiş yıllarda yolsuzlukla ilgili gündeme gelen bazı operasyonlar oldu: Vurgun Operasyonu, 
Beyaz Enerji Operasyonu, Örümcek Ağı Operasyonu, Bufalo, Balina, Kartal, Kasırga gibi operas
yonlar akla ilk gelenlerdir ama sistemin yapısından kaynaklı, kültürü gereği yolsuzluklar ne yazık ki 
hâlen devam etmektedir. 

AKP hükümetleri döneminde de çok sayıda yolsuzluk dosyası gündeme gelmiştir. Bunların ba
şında Ali Dibo ve hâlen devam eden Deniz Feneri sadece iki örnektir. Yolsuzluğa damardan girdik
lerini -tırnak içinde belirtiyoruz- belirten Saym Başbakan, yolsuzluklara bulaşmış AKP belediyeleri 
hakkında bugüne kadar gereği neden gereği gibi yapılmamıştır? Genellikle bugüne kadar yolsuzluk 
dosyalannın hiçbiri gerçek anlamda yargı önüne çıkarılmamış ya da siyasi baskılar nedeniyle so
nuçlandırılmamıştır. Kaldı ki bu yolsuzluk dosyaları buz dağının görünen kısmıdır. Devletin yüksek 
kurum ve kuruluşlarında açığa çıkmamış daha binlerce yolsuzluğun olduğu herkesçe bilinmektedir. 

Bakınız, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubunun Türkiye ile ilgili değer
lendirme raporunda da önemli tespitler yer alıyor. Aslında, bu tespitler ülkemiz için üzücü tespitler
dir. Şöyle: Yolsuzluğun Türkiye'de en önemli sorun olduğuna dikkat çekilen raporlarda yolsuzluklann 
daha çok özelleştirme ve kamu alımlarında görüldüğü, üst düzey siyasilerle ilgili yolsuzluk skan-
dallannın ortaya çıktığı vurgulanıyor. Ayrıca, kamu görevlilerinin yargılanmasının amir iznine bağlı 
olmasının da doğru olmadığı belirtiliyor bu raporlarda. 

Değerli milletvekilleri, trilyonlarca liralık yolsuzlukları yapanlar bugüne kadar hep korunmuş
lardır. Bugün hâlâ, hortumlanan bankaların faturasını yoksul halk ödemektedir. Hortumcular, dolan
dırıcılar, ihaleye fesat karıştıranlar, devleti milyonlarca zarara sokanlar, vergi kaçakçıları, hayalî 
ihracatçılar, haksız kazanç sağlayanlar, ciddi bir şekilde hiçbir cezai müeyyideye çarptırılmazlarken 
polise taş attıklan iddiasıyla bugün ilköğretim çağındaki yüzlerce çocuk tutuklanmış ve her biri hak
kında yirmi yıldan fazla ceza istenmektedir, kimisi de cezalandınlmıştır. Salt düşüncelerini açıkla-
malanndan ötürü, geçmişte ve hâlen, binlerce kişi yıllarca cezaevinde kalmaktadır. 
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Bakınız, DTP'li 5 milletvekili arkadaşımız, daha kısa bir süre önce, savcılık ve polis tehdidiyle 
karşı karşıya kaldılar. Peki, bu arkadaşlarımız ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? İhaleye fesat mı 
karıştırmışlar? Yolsuzluk mu yapmışlar? Salt düşüncelerini açıklamalarından ötürü haklarında dava 
açılmış ve dokunulmazlıkları da hukuk çiğnenerek göz ardı edilmek istenmiştir. Daha da acısı, bu 
Meclis çatısı altında bulunan sayın milletvekillerinin bu tehdit karşısında suskunluğu olmuştur ama 
hukuk ve demokrasi herkes için gerekli. Altını çizerek vurgulamak gerekir ki, bu anlayış gereği sa
dece demokratik haklarını kullandıkları gerekçesiyle yurttaşım cezalandıran ve korumayan, ancak tril
yonluk yolsuzlukları yapanları koruyup kollayan, mantar gibi türeyen darbe planlarının sahiplerini 
ortaya çıkarma iradesini gösteremeyen bir devletin Avrupa Birliğine girmesi de hayalden öteye gi
demez. Bu da böyle biline. 

Görüştüğümüz bu yasa tasarısı da AB müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanmış bir tasa
rıdır. Ancak bu tasarı Türkiye kamuoyunu tatmin edemeyeceği gibi, AB ve diğer uluslararası ku
rumları da kandırmaya yetmeyecektir. Zaten salt uyum yasası olması itibarıyla da bu yasanın 
Türkiye'ye bir şey kazandıramayacağı açıktır. Çünkü inandırıcılığı ve caydırıcılığı yoktur. 

Değerli arkadaşlar, yasa tasarısı, AB ile tam üyelik müzakereleri çerçevesinde, Avrupa Konseyi 
ve Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde yerine getirilmesi ge
reken yükümlülükler bağlanımdadır. Bu anlamda, Türk Ceza Yasası, Ceza Yargılama Yasası, Kaba
hatler Yasası, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun'da değişiklikler yapılmaktadır. 

Ne var ki bu yasa tasarısıyla yapılmak istenen sadece günü kurtarmaya yönelik girişimlerdir. 
Tasarı Türkiye'den uluslararası sözleşmelerle talep edilen beklentileri karşılamaktan oldukça uzak
tır. Bu nedenle, getirilen düzenlemelerin yolsuzlukla mücadele konusunda hiç de yeterli olamayacağı 
açık. AKP Hükümeti eğer gerçekten yolsuzlukların üzerine gitmekte samimiyse daha önemli yasal 
düzenlemeler yapmak zorundadır. Bu konuda biz de her koşulda destek olmaya hazırız. Böyle basit 
birkaç değişiklikle kamuoyunu oyalamaya ve kandırmaya hakkı yoktur. 

Yolsuzlukla mücadele yasasını ve siyasi etik yasasını neden hâlâ çıkaramıyorsunuz, sormak ge
rekiyor. Her iki yasa hakkında da Meclise sunulmuş yasa teklifleri bulunmaktadır. Yine, çalışmaları 
başlatılmış olan ancak henüz kayda değer hiçbir adım atılmayan siyasi etik komisyonunun kuml
ması da neden bugüne kadar engellenmiştir? 

Değerli arkadaşlar, temiz, dürüst bir siyaset ve yönetim için, her şeyden önce, devlete ait iş
lemlerin mümkün olduğu kadar şeffaf ve halka açık olması gerekiyor. Bunun için de en başta yeni, 
demokratik ve özgürlükçü bir Anayasa'yla birlikte getirilecek düzenlemeler önem kazanmaktadır. 

Milletvekilliği dokunulmazlığının yeniden düzenlenerek demokrasi standartlarına uygun düşen 
kısıtlamaların getirilmesi de artık günümüzde kaçınılmazdır. Yasama sorumsuzluğu dışında kalan 
konularda dokunulmazlıkların siyasi etik çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
siyasetçilerin mal varlıklarının kontrolü için de yeni bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu 
kanısındayız. 

Yolsuzlukların üzerine gidilebilmesi için ayrıca hâkim ve savcı bağımsızlığı ile yansızlığının 
tam sağlanmış olması gerekiyor. Bugüne kadar yolsuzluk dosyalarının bir türlü sonuçlandırılmaması 
ve birçok yolsuzluk olayının yargıya taşınmamasının nedeni, bağımsız, yansız ve güçlü bir yargı sis
teminin olmamasından ve siyasi müdahalelerden kaynaklanmaktadır. 
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Yine, kamu görevlilerinin yargılanması önündeki engellerin kaldınlması da çağın kaçınılmaz 
bir gereğidir. Bunlara ek olarak yolsuzlukla mücadele konusunda yetiştirilmiş yargı mensuplanna 
ve kolluk kuvvetlerine de gereksinim bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bunun dışında yine Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu
nun, OECD'nin ve Dünya Bankasının Türkiye'den istediği özerk bir koordinasyon kurulunun ku
rulması da yaşama geçmelidir. Oysaki tasanyla getirilmek istenen, Başbakanlık Teftiş Kumluna bağlı 
bir düzenlemedir. Başbakanlık Teftiş Kumlu tamamen siyasi etkilerden uzak, özerk ve işlevsel çalı
şacak bir kurum olmaktan uzaktır. Başbakanlığa bağlı bir kumlun, bağımsız ve tarafsız çalışması 
mümkün değildir diye düşünüyomz. Kaldı ki yolsuzluklann en büyüğü hükümet icraatlarından kay
naklıdır. Kendi kendini denetleyen bir mekanizmadan olumlu hiçbir sonucun çıkmayacağını pratik 
göstermiştir. Bunun yerine siyasetten uzak, tamamen özgür çalışabilecek "yolsuzlukla mücadele ku
mlu" adı altında yeni bir mekanizmanın oluşturulması Türkiye'nin en büyük gereksinimlerinden bi
rini oluşturmaktadır. Ancak tasarının 9'uncu maddesiyle -gerçi, sanırım, gmplar arasında bir 
ortaklaşma sağlanacağı söyleniliyor, onu görüşmelerin devamında göreceğiz; eğer geri çekilirse biz 
de buna memnuniyetle katılırız- tamamen siyasal iktidarın başında bulunan Başbakana bağlı siyasi 
baskı ve denetime açık bir yapı oluşturulmaktadır. Yolsuzlukla mücadele, kuşkulara neden olacak, 
Başbakanlığa bağlı bir kumlun görevi değildir ve olmamalıdır. Zaten bir ülkede yolsuzluk, siyaset
çilerden destek görmeden toplumsal bir somn hâline de dönüşemez. 

Ayrıca, bakanların yargılanmasını Parlamentonun iznine bağlayan düzenlemenin de değiştiril
mesi gerektiğini söyleyebiliriz. Avmpa Konseyi açısından bakıldığında da yolsuzlukla mücadelede 
her şeyden önce siyasetin temizlenmesi temel bir hedeftir. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak tasarı samimiyetten uzak, yolsuzlukla mücadeleyi gerçek
leştirmekten öte son derece yüzeysel düzenlemeler içermekte ve hadiseyi örtbas etmeye yöneliktir. 
Bu yasa tasansı yolsuzlukla mücadele etmekten ziyade yeni yolsuzluklara kapı aralamaktadır âdeta. 
Bu nedenle yasa tasarısını yetersiz ve günü kurtarmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriyomz. 

Yolsuzluklardan arınmış dürüst bir yönetim ve gerçek anlamda demokratik bir ülke olma dile
ğiyle tüm İslam âleminin kutsal kandilini kutlar, şahsım ve gmbum adına Genel Kumlu bir kez daha 
saygıyla selamlarım. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyomm Sayın Geylani. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gmbu adına İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ. (CHP sırala
rından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gözümüzden kaçırdığımız bir husus var. Bu da, Türkiye'nin Avmpa Bir
liğine üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken yükümlülükler arasında ülkemizde yolsuzluğun, 
rüşvetin ve irtikâbın kökünün kazınmasının önde gelen bir koşul olduğudur. Onay için sizlere su
nulmuş bulunan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı da görünürde bu amacı sağlamaya yöneliktir. Nitekim genel gerekçe bölümünde bu kanunun şu 
amaçla hazırlandığı vurgulanmaktadır: Avmpa Birliği, yolsuzlukla mücadele alanında Türkiye'ye 
yıllardan beri tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu tavsiyeler Avmpa Birliği yıllık ilerleme raporlannda, 
Avmpa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Gmbu raporlannda ve OECD'nin önerilerinde yer al
maktadır ve Avmpa Birliği bu tavsiyelerin ivedilikle yerine getirilmesini beklemektedir. 
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Gerekçenin Avrupa Birliğinin Türkiye'den beklediklerini bu tarzda, açık bir şekilde ortaya koy
masına rağmen önümüzdeki tasannın öngördüğü değişiklikler, yolsuzlukla mücadele alanında ciddi 
ve etkin hiçbir önlemi, hiçbir adımı içermiyor. Oysa Avmpa Birliğinin 2007 ve 2008 ilerleme ra
porları, Türkiye'yi kasıp kavuran yolsuzluk afetiyle mücadele için Türkiye'ye şu dört önlemi alma
sını tavsiye ediyor: 

1) Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması. 

2) Hâkimlerin bağımsızlığını koruyacak mevzuat değişikliği yapılması. 

3) Bağımsız denetim ve değerlendirme kumlunun kumlması. 

4) Yolsuzlukla mücadelede uzman polis ve savcılardan oluşacak bir birimin teşkil edilmesi. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki yasa tasansı bu önlemleri kapsamıyor. Bu bakımdan, yol
suzlukla mücadeleye ciddi bir katkısı olacağını beklemek hayalden ileri gitmez. 

Biraz önce belirtmiş olduğum dört önlem gerçekleştirilmediği için, Türkiye bugün dünyanın 
maalesef en kirli ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkemizde toplanan vergilerin önemli bir kısmı ha
ramzadelerin, vurguncuların cebine gidiyor. Rüşvet, israf, kayırma ve kamu kaynaklarının yağması, 
devleti kanser gibi kemiriyor. Bu durum Dünya Bankası raporlanna da aksetmiş bulunuyor. Bunlar, 
bizim değerlendirmelerimiz değil değerli arkadaşlarım. Dünya Bankası raporları, bunları, bu husus
ları devamlı bir şekilde belirtiyor. 

Anılan raporlarda, siyasetçi, bürokrat ve hortumcu iş adamından oluşan bir şer üçgeninin Tür
kiye'yi talan ettiği, soyduğu belirtiliyor. Yolsuzluğun ve vurgunun ülkemizin ekonomik kalkınmasını 
engelleyen en zararlı unsurlardan biri olduğunun altı çiziliyor. Bu bağlamda, Dünya Bankası, yol
suzluğun özellikle şu zararlan üzerinde duruyor Türkiye açısından: Bir ülkede, yolsuzluk, o ülkenin 
yatırım tercihlerini saptınr ve kaynakların etkin kullanımını engeller. Yolsuzluk, hem kamusal mal 
ve hizmetlerin maliyetlerini artınr hem de söz konusu mal ve hizmetlerin kalitesinin yüzde 30'dan 
yüzde 50'ye kadar varan oranlarda azalması sonucunu doğurur. Yolsuzlukla elde edilen paralar ya
tının olarak ülkede kalmaz ya yabancı bankalara transfer edilir ya da kişisel tüketim tercihleri ola
rak kullanılır. Yolsuzluk halkın kurumsal otoriteye karşı saygısını yitirmesine yol açar, ahlak 
çöküntüsü yaratır, hükümetin meşruiyetine gölge düşürür. Bunlara ilaveten yolsuzluğun yıkıcı bir 
etkisi de, bir ülkeye, üretime gerçek katkısı olabilecek dış yatınmlann gelmesine engel olmasıdır. 

Yolsuzluk konusunda Türkiye'nin uluslararası sicili utanç vericidir. Uluslararası Saydamlık Örgü
tünün 2008 yolsuzluk algılama endeksinde Türkiye'nin adının 58'inci sırada olması bunun kanıtıdır. 

Değerli milletvekilleri, Price Waterhouse Coopers Firması tarafından geliştirilen endekse göre, 
Türkiye, yolsuzluğun ülke ekonomisine verdiği zarar bakımından 35 ülke arasında Çin, Endonezya 
ve Rusya'dan sonra dördüncü geliyor. Price Waterhouse Coopers tarafından yapılan araştırmalar Tür
kiye gibi yolsuzluğun yaygın olduğu ülkelerde yolsuzluk devletin gelir kaybına ve kaynak israfına 
yol açmak suretiyle ülke ekonomisi üzerinde ağır mali bir yük oluşturuyor. Bu yük gizli bir vergi gibi 
ülke ekonomisini boğuyor. Türkiye için hesaplanan bu yükün oranını açıklarsam, değerli arkadaşla
rım dudaklannız uçuklayacak. Yolsuzluğun Türk ekonomisine ödettiği gizli vergi yüzde 36 oranın
dadır! Yani Türkiye yolsuzluklar ve suistimaller nedeniyle millî gelirinin üçte l'ini zayi ediyor. 
Değerli arkadaşlarım, yolsuzluk Türkiye'nin kaderi değildir ve Türk halkı yolsuzlukla yaşamaya 
layık da değildir. Yolsuzluğu ortadan kaldırmanın koşulları bellidir. Bunun için güçlü bir siyasi irade, 
yasal düzenleme ve etkili bir yargı zorunludur. Atılacak ilk ve en önemli adım Avmpa Birliğinin 
önde gelen önerisi olan milletvekili dokunulmazlığının sınırlandınlmasıdır. Türkiye, esasen Avmpa 
Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'ni onaylayarak yolsuzluk suçları nedeniyle 
milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasını kabul etmişti. 
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Avrupa Konseyi bu sözleşmeyi şu iki gerekçeyle hazırlamıştır. Bu çok önemli değerli arkadaşlanm. 

Birincisi: Bir ülkede yolsuzluğun siyasetin desteğinden ve hoşgörüsünden yararlanmadan top
lumsal bir sorun hâline dönüşemeyeceği olgusudur. 

İkincisi: Temiz bir toplum gerçekleştirilmesinin ön şartı siyasetin temizlenmesidir. 

Bu açıdan, Avrupa Konseyi için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve özellikle yol
suzluk suçlarında milletvekillerinin dokunulmazlıktan koruyucu bir zırh olarak yararlanmalarının 
önlenmesi kritik bir önem taşımaktadır. 

Avrupa Konseyinin bu saptamalan, değerli arkadaşlarım, Türkiye için evleviyetle geçerlidir. 
Zira, bugüne kadar ortaya çıkarılan yolsuzluk ve vurgun olaylannın altından hep dokunulmazlık zır-
hındaki milletvekillerinin ve siyasilerin çıktığı göriilmüştür. Bu nedenle, temiz siyaset için, kürsü 
dokunulmazlığı baki kalmak üzere dokunulmazlığın kaldırılması zorunludur. Ancak iş bununla bit
miyor, bakanların yargılanmasını Parlamentonun iznine bağlayan düzenlemenin de muhakkak de
ğiştirilmesi lazım. Bunun için de Anayasa'mızın 100'üncü maddesinin ele alınıp yeniden 
düzenlenmesi zorunludur. Siyasetçinin siyasetçi tarafından yargılanmasını öngören bu madde, yol
suzluğa bulaşmış bakanların ve başbakanlann hayâsızca yargıdan kaçmalarına ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında kirli pazarlıklar yapılmasına yol açmıştır. Nitekim Türkiye'deki başba
kan aklama skandalları dünya siyaset literatürüne geçmiştir. Bu bakımdan yapılması gereken bir iş 
de, Anayasa'nm 100'üncü maddesinin değiştirilerek, siyasetçinin işlediği suçlardan dolayı yargılan
ması konusunu siyasetçi arkadaşlarının takdirine değil yüksek yargıçlann kararına bırakmaktır. 

Değerli arkadaşlanm, konuşmamın başında temas ettiğim Avmpa Birliğinin 2007 ve 2008 yıl
larına ait ilerleme raporlannda Türkiye'deki yolsuzluk hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılmış 
ve önerilerde bulunulmuştur. Bu görüş ve öneriler şöyle özetlenebilir: 

1) Türkiye'de yolsuzluk kamu sektöründe, merkezî ve yerel yönetimlerde yaygındır. Hüküme
tin yolsuzlukla mücadelede kaydettiği ilerleme gayet sınırlıdır. 

2) Hükümetin kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi olmadığı gibi, yolsuzluğu önlemek 
için etkin uygulayıcı kummlar kurulmasını içeren bir planı da yoktur. 

3) Yolsuzlukla mücadelede başarı için milletvekilliği dokunulmazlığı sınırlandınlmalıdır. 

4) Seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin yasal düzenleme bugüne kadar Türkiye'de ya
pılmamıştır. Bu alanda gerekli önlemler behemehal alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlanm, Avmpa Birliği 2008 İlerleme Rapom'nda "Deniz Feneri" adlı sözde hayır 
kummuna karşı açılan dolandırıcılık davasına ilişkin olarak Frankfurt Main Bölge Mahkemesinin 
vermiş olduğu karar da ele alınmaktadır. 

Ve burada bir hususu daha belirtmek lazım: Almanya ve diğer Avmpa Birliği ülkelerinde medya 
soygunun esas ayağının ve suçlann Türkiye'de olduğunu, ancak, Türk Hükümetinin siyasi nedenlerle 
bu hususta adli takibat yapmayı savsakladığını ve suçu örtbas etmek istediğini vurgulayarak bu ko
nuyu gündemde tutmaktadırlar. 

Nihayet Avmpa Birliği 2008 İlerleme Rapom'nda vurgulanan bir husus da, Türkiye'nin GRECO 
örgütünün Türkiye'deki yolsuzluğa ilişkin ilk ve ikinci ortak değerlendirme raporlarında yer alan 
tavsiyelerinin en önemlilerini getirmediğidir. 

- 9 8 7 -



TBMM B:110 25.6 .2009 0 : 8 

- 9 8 8 -

Nedir bu GRECO? GRECO, Türkçe ismiyle Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu, 1998'de Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı kararıyla kurulan bir yolsuzlukları izleme ve denetleme kuru
luşudur. Türkiye gibi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'ni kabul etmiş olan devletler Söz-
leşme'nin 24'üncü maddesi gereğince GRECO'nun denetim sistemini otomatik olarak kabul etmiş 
sayılırlar. 

GRECO'nun görevi, üye ülkelere teftiş ziyaretleri yaparak yolsuzlukları saptamaktır. Tıpkı iş
kenceyi önleme komitesinin cezaevlerini ve karakolları denetlemesi ve devlet yetkililerinden bilgi is
temesi gibi GRECO da yolsuzluk konularında teftişte bulunma ve bilgi isteme yetkisine sahiptir. 
GRECO bu teftişler sonucunda hazırladığı raporları Avmpa Konseyi merkezinden yayınlamaktadır. 
GRECO'nun yaptığı teftişler sonucunda Türkiye'deki yolsuzluklar konusunda hazırladığı iki rapor
dan ilkinin açıklamasına Hükümetin izin vermemesinin yarattığı skandali hatırlayacaksınız. Sonra
dan rapora Türk Hükümeti tarafından sansür konulmasının nedeninin raporda 2005-2006 yıllarındaki 
yolsuzlukların açıklanmasının sebep olduğu belirtildi. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi benim burada "Yolsuzluklara damardan girdik, hortumları kestik." 
türünden iddialarla işbaşına gelenlerin karşılaştıkları yolsuzlukları, ihaleye fesat karıştırmalan, rüş
vet ve görevi kötüye kullanma olaylan üzerinde durmak gibi bir niyetim yok. Yolsuzluk literatürüne 
hediye edilen "Ali Dibo" kavramını da ele almayacağım. Bunun da nedeni dikkatleri esas odaklan
mamız gereken konudan dağıtmak istemememden ileri geliyor. Çünkü 2008 GRECO rapora değerli 
arkadaşlarım, Türkiye'nin yolsuzluğa karşı vermesi gereken savaşın yol haritasını çizmiştir. Bu ra
pordaki önemli saptama ve önerileri dikkatinize sunuyorum. 

1) Türk Hükümeti Türkiye'de önemli bir soran olarak ortaya çıkan yolsuzlukla mücadele ko
nusunda yeni ulusal stratejiler önerecek ve bu stratejileri uygulayacak bir kuram oluşturmalıdır. Bün
yesinde kamu yönetiminin ve sivil toplumun temsil edileceği bu kuram Hükümetten bağımsız hareket 
edebilme imkânına sahip olabilmelidir. 

2) Yolsuzlukla mücadelede kolluk kuvvetlerine tavsiyelerde bulunacak ve yolsuzluk suçlannda 
soruşturma ve adli tahkikat yapacak ilgili tüm veri tabanlanna erişim imkânına sahip olacak ve kol
luk kuvvetleri arasında gerekli bilgi paylaşımını sağlayacak merkezî bir ihtisas birimi kurulmalı veya 
mevcut kuramlardan biri bu amaçla görevlendirilmelidir. 

3) Yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır. Hâkimlerin denetim ve atamaları hususunda Adalet Ba
kanlığından bağımsızlıkları behemehal sağlanmalıdır. 

4) Milletvekili dokunulmazlığı sınırlandırılmalıdır. 

5) Türkiye'de etik kurul kurulmuştur. Ancak Hükümete sıkı şekilde bağımlı olması nedeniyle gö
revlerini yapamaz durumdadır. Etik kurulun yeterli düzeyde Hükümetten bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

6) Yolsuzluk olaylannın soruşturmasında etkili olacak teftiş kurullan yeniden yapılandınlmalıdır. 

Ve nihayet, kamu oyundan gelen kötü yönetime ilişkin şikâyetlerle ilgilenmek üzere geniş yet
kilere sahip ve yürütmeden bağımsız bir ombudsmanlık kurumu ivedilikle kurulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, görüleceği üzere Avrupa Birliği ve GRECO, hazırlamış oldukları rapor
larla, Türkiye'yi kanser gibi yiyip tüketen yolsuzluk hastalığıyla mücadele için denenmiş ve etkin bir 
reçete yazmışlardır. Siyasetin yolsuzluk pisliğinden kurtanlması için bu reçetenin harfiyen uygulan
ması zorunludur ancak şu hususun da altı çizilmelidir: Raporda Türkiye'nin alması beklenen iki ön
celikli önlem saptanmıştır. Bunlar da milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması ile yargı 
bağımsızlığının sağlanmasıdır. 
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Değerli arkadaşlanm, bu bağlamda, Avrupa Birliğinin üyelik müzakerelerine başlanabilmesi 
için ülkemizce onaylanmasının şart olarak ileri sürmüş olduğu iki Avmpa Konseyi sözleşmesine de 
değinmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 17 Nisan 
2003'te onaylanan Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi, ikincisi de 14 Ocak 2004'te onaylanan 
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'dir. Her iki sözleşme de yolsuzluğa karşı mücadele için 
atılacak en önemli adım olarak "milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasını" öngörüyor. Tür
kiye bu sözleşmeleri beş ile altı yıl önce kabul etmiş ancak bugüne kadar bu husustaki yükümlülük
lerini yerine getirmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bölgesel lider konumunda hepimizin istediği gibi güçlü, saygın ve 
müreffeh Türkiye'yi ortaya çıkarmak istiyorsak halkımızın siyasetçisine güven duymasını mutlaka 
sağlamamız zomnludur. Oysa, Türkiye'de yapılan bütün anketler maalesef siyasetçilere güven du
yulmadığını gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım, siyaset kuramuna bu negatif bakışın nedeni halkımızın siyasetin bir kamu 
hizmeti olmaktan çıktığına, çıkar kapısı hâline dönüştüğüne, servet kazanımının ve devleti soyma
nın aracı hâline geldiğine inanmasından ileri geliyor. Dokunulmazlığı da bu kirli emellere ulaşmak 
için kullanılan bir zırh olarak görüyor. Bu nedenledir ki Neyzen Tevfik'in hepimizi isyana sevk eden 
şu dörtlüsü dillere pelesenk olmuştur: 

"Kime sordumsa seni doğm cevap vermediler, 

Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus dediler. 

Künyeni almak için partiye ettim telefon, 

Bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler." 

Halkımızın, milletvekili olarak, değerli arkadaşlarım, bizlere ve siyasete güven duymasını isti
yorsak ona yitirdiği toplumsal adalet inancını kazandırmamız lazım. Unutmayalım, batılı toplum
larda demokrasinin gücünü sağlayan ve adalet duygusunu yüksek tutan unsur, kimsenin 
dokunulmazlığı olmadığına ve kimsenin adaletten kaçamayacağına olan inançtır. Bu bakımdan Hü
kümet yolsuzlukla mücadelede samimi ise Avmpa Birliğinin ve GRECO'nun Türkiye için öngördüğü 
reçeteyi muhakkak uygulamalıdır. Bu yolda atılacak ilk adım da milletvekilliği dokunulmazlığının 
kürsü dokunulmazlığı muhafaza edilmek kaydıyla kaldırılması olmalıdır. 

Bunun kadar önemli ikinci adım da gerçek anlamda bir yargı bağımsızlığının gerçekleştirilme
sidir. Bunun için ilk aşamada Adalet Bakanı ile müsteşarın Hâkim ve Savcılar Yüksek Kumlundan 
çıkması yeterlidir. Ancak bunun kapsamlı bir adalet reformuyla tamamlanmasına Türkiye'nin ihti
yacı vardır. 

Bu görüşlerle CHP Gmbu olarak Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasansı'nin onaylanmasını desteklediğimizi belirtir, yüce Meclise saygılarımı su
narım. (CHP ve MHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Başka söz talebi yok. 

Maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

l'inci maddeyi okutuyomm: 
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Kapanma Saati: 00.50 

• 

- 9 9 0 -

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(3) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap 
eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına iliş
kin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 165 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 165- (1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu 
suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç 
yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4'üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 254 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(4) Bu madde hükümleri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilere uygulanmaz." 

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

Birleşime on dakika ara veriyorum. 
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D O K U Z U N C U O T U R U M 
Açılma Saati: 00.59 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yusuf C O Ş K U N (Bingöl), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 
Dokuzuncu Oturumunu açıyorum. 

353 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

5'inci maddeyi okutuyorum: 

Madde 5- 5237 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 

"(1) Alt sının altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvar
lığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir 
yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıl
dan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan mal
varlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandınlır." 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. 

Malumlarınız olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon met
ninde bulunmayan ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilme
sini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak 
görüşme açılacağı, İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. 

Bu nedenle önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 13 üye
siyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla 
katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi önergeyi okutuyomm: 

Görüşülmekte olan "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasansı"na çerçeve 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve deva
mındaki maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Mehmet Ceylan 

Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Yahya Doğan 

Gümüşhane 

Ahmet Aydın 

Adıyaman 

A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa Karabük 

-991-
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MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 3 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda veya diğer kanunlarda 
yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak ha
linde işlemesi durumunda (x) soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mah
kemeleri tarafından yapılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Salt çoğunlukla? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Salt çoğunlukla, 87'nci 
maddeye göre. 

BAŞKAN - Evet, Komisyon önergeye salt çoğunlukla katıldığı için yeni bir madde olarak işlem 
yapacağım. 

Madde üzerinde söz talebi? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece yeni bir madde eklemiş olduk tasarı metnine. 

6'ncı maddeyi 7'nci madde olarak okutuyomm: 

MADDE 7- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu 
veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu," 

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyomm: 

Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının çerçeve 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 7- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi aşağıdaki şekilde, maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen "hâli dahil" ibaresi 
ise "hâlinde " şeklinde değiştirilmiştir. 

"a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu," 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 

(x) Tasarının tümünün oylanmasından önce, "asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda " 
ibaresinden sonra gelmek üzere, "asker olmayan kişilerin " ibaresi, Komisyon Başkanının redaksiyon 
talebi üzerine, eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Mustafa Elitaş 

Kayseri 

Ahmet Aydın 

Adıyaman 

Yahya Doğan 

Gümüşhane 

A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 

Mehmet Ceylan 

Karabük 
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BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu ile suç
tan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunun daha etkin bir şekilde soruşturulması ve ko
vuşturulması amacıyla, bu suçların da Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesine göre 
görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde görülmesi; aynca, asker kişilerin barış zamanında, 250 
nci madde uyarınca kumlan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri hâ
linde, bu mahkemeler tarafından yargılanması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir. Buna kar
şılık, savaş ve sıkıyönetim hâlinde işlenen suçlarda ise askerî mahkemelerin yargı yetkisi 
komnmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge istikametinde 7'nci maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7'yi 8'inci madde olarak okutuyomm: 

MADDE 8- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ek
lenmiştir. 

"Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş 
olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz." 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8'i madde 9 olarak okutuyomm: 

MADDE 9- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 43 üncü maddeden sonra gel

mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Tüzel kişilerin sommluluğu 

MADDE 43/A- (1) Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, 
bir özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu 
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından; 

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 

1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanımlanan dolandırıcılık suçunun, 

2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunun, 

3) 236 nci maddesinde tanımlanan edimin ifasına fesat kanştırma suçunun, 

4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet suçunun, 

5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun, 

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan 
zimmet suçunun, 
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c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan kaçakçılık 
suçlarının, 

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde tanımlanan 
suçun, 

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde tanımlanan 
terörün finansmanı suçunun, 

Tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, aynca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından iki 
milyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suç
lardan dolayı yargılama yapmakla görevli mahkeme yetkilidir." 

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

9'uncu maddeyi 10'uncu madde olarak okutuyorum: 

MADDE 10- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

"d) Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon 
Birimi olarak görev yapmak; bu kapsamda inceleme, soruşturma, işbirliği ve gereken diğer bütün 
işlemleri yapmak ve yaptırmak." 

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 353 sıra sayılı "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı"nın 10'uncu maddesinin Kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Hükümet de katılıyor efendim. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Gerekçe... 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 

Gerekçe: 

Yolsuzlukla mücadele çok sayıda kurum ve kumlusun yoğun işbirliği ve koordinasyonunu ge
rektiren topyekûn bir mücadele alanıdır. 

Bu nedenle hiçbir kumlusun tek başına başarı sağlaması mümkün değildir. Bu çevrede Başba
kanlık Teftiş Kumlunun tek başına bu işten sommlu tutulması yerine bu konuyla ilgili tüm kamu 
kuram ve kumluşlanmn kendilerinin görev, yetki ve deneyimlerine yaraşır bir şekilde yolsuzlukla mü
cadelede katkıda bulunmalanm sağlamak ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele strateji belgesinin ta
mamlanmasından sonra yolsuzlukla mücadele için ülkemiz açısından en uygun bir yapının 
kurulmasını temin etmek amaçlanmıştır. 
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BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katıldığı ve gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Tasarıya yeni geçici madde ilavesine ilişkin üç önerge vardır. 

İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısına aşağıdaki geçici 1 inci maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Mustafa Elitaş Müfit Yetkin 

Yozgat Kayseri Şanlıurfa 

Yahya Doğan Mehmet Ceylan 

Gümüşhane Karabük 

Geçici Madde 1- Bu Kanunla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 3 üncü ve 250 nci 
maddesinde yapılan değişiklik hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan soruşturma 
ve kovuşturmalarda da uygulanır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Hükümet? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Hükümet de katılıyor efendim. 

BAŞKAN - Hükümet de katılıyor. 

Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Bu Kanunla, Ceza Muhakemesi Kanununun 3 üncü ve 250 nci maddesinde yapılan değişiklik 
hükümlerinin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adlî ve askerî yargı yerlerinde devam etmekte olan 
soruşturma ve kovuşturmalarda da uygulanacağı hükme bağlanmak suretiyle, uygulamada herhangi 
bir tereddüdün yaşanmaması amacıyla bu değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Evet, yeni geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

Üç önerge var demiştim, bir önerge... 

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 01.12 

-995-
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O N U N C U O T U R U M 
Açılma Saati: 01.25 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER: Yaşar T Ü Z Ü N (Bilecik), Fatma S A L M A N K O T A N (Ağrı) • 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşiminin 
Onuncu Oturumunu açıyorum. 

353 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

10'uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

11 'inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Sayın Komisyonun bir redaksiyon talebi vardır, buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, öner
genin kabulüyle oluşan yeni 6'ncı maddede, önergede bir özne noksanlığı var. Gerçekten, üçüncü sa
tırda "veya" ifadesinden, edatından başlamak üzere "asker kişilerle iştirak halinde işlemesi 
durumunda" ibaresinden sonra gelmek üzere "asker olmayan kişilerin" öznesinin konması lazım. Bu 
bir redaksiyon noksanlığıdır. Komisyon çoğunluğumuz da vardır ve metne bu şekilde, düzeltme pren
sipleri içerisinde, 85 veya diğer maddeler... 

BAŞKAN - Yani yazım hatası mı var burada? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Yazım hatası var, bu 
şekilde düzeltilmesi lazımdır. Uygulamada bir somn doğmaması bakımından bu sarahati arz ediyomm. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Gerekli notlar alınmıştır. 

Hükümet, siz de mi bu kanaattesiniz? 

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunacağım gerekli düzeltmelerle birlikte. 

Sayın milletvekilleri, bu düzeltmelerle birlikte tasannın tümünü oylarınıza arz ediyomm: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, ülkemize hayırlar getirmesini dili
yorum. 

Hepinize teşekkür ediyomm. 

Sayın milletvekilleri, 5'inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk 
Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

-996-
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5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/516) (S. Sayısı: 366) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 

Hükümet? Burada. 

Komisyon raporu 366 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 'inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ 
ARASINDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- (1) 23 Mayıs 2006 tarihinde Cezayir'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir 
Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

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

2'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyomm: 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tasannın tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyomm: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için üç dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Saym Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhu
riyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı açık oylama sonucu: 

Kullanılan oy sayısı: 243 

Kabul : 243 (x) 

Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlar getirmesini diliyomm. 

(x) 366 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, 6'ncı sıraya alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in; İş Kanunu, İşsizlik Si
gortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

6.-Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 
Milletvekili İlhan Evcin 'in; İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ
lık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/476) (S. Sayısı: 415) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon raporu 415 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Teklifin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Tekin 
Bingöl. 

Sayın Bingöl, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA TEKİN BİNGÖL (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 415 
sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış buluyorum. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'de istihdam ve işsizlik sorunu artarak devam etmektedir ve maalesef bu somn Türki
ye'de öncelikli sorunlann başında gelmektedir. Son birkaç yıldır işsizlik giderek artmakta iken eko
nomideki olumsuz gelişmeler işsizliğin daha da artmasına yol açmaktadır. Bildiğiniz gibi her ay 
resmî makamlarca Türkiye'deki işsiz sayısı açıklanmakta ve bu sayı yüzde 17'ler düzeyine kadar 
çıkmaktadır ama bu rakamlar, Türkiye'deki gerçek işsiz sayısını ortaya koymamaktadır. Resmî işsiz 
sayısının dışında, değişik grupların oluşturduğu, mevsimlik işçilerin, eksik istihdamın, iş aramayan
ların ya da iş aramaktan vazgeçenlerin oluşturduğu örtülü işsizler sayısı da en az resmî işsizler sayısı 
boyutundadır. Dolayısıyla, her ikisini birlikte değerlendirdiğimizde, Türkiye'de yaklaşık 6 milyon ci
varında işsizden bahsetmek mümkündür. 

Türkiye'de işsizlerin çok farklı birtakım özellikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan bir ta
nesi, artan işsizlerin önemli bir kısmını gençler oluşturmakta yani Türkiye'deki işsizlik gençleş
mektedir. Gençleşen işsizlik, beraberinde bir başka sorunu da getirmektedir. Beş on yıl öncesine 
kadar, Türkiye'de eğitim düzeyi düşük olanlar ya da hiç eğitimi olmayanlar işsizlerin çok önemli bir 
kısmını oluştururken artık günümüzde bu ters yüz olmuştur ve maalesef, Türkiye'de eğitim düzeyi 
yüksek olanların sayılarındaki artışla birlikte işsizlerin de eğitim düzeyi yükselerek süregelmiştir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubunun yapmış olduğu "Türkiye'de Gençlik" araştırması gös
termektedir ki -ki bu araştırma 2008 yılında yapılmıştır- Türkiye'de on beş-yirmi dört yaş grubunda 
12 milyonluk bir nüfus söz konusudur. Bu nüfusun 5 milyonu işsizdir ve maalesef, eğitimlerini son-
landırmışlardır. Bu nüfus yoğunluğunun 1 milyonu iş aramaktadır ve yine çok dramatik bir sonuç söz 
konusudur, bu nüfusun 300 bini genç yaşta iş aramaktan vazgeçmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de her 3 gençten l'i işsizdir ve yine Türkiye'de maalesef son yıl
larda işsizliği önleyecek, istihdamı artıracak ciddi çalışmalar sergilenememektedir. Yapılan çalışma
larla sadece mevcut iş yerleri ayakta tutulabilmekte, onlara çok basit birtakım destekler sağlanmakla 
yetinilmektedir. Oysa Türkiye'de artarak devam eden işsizliği ortadan kaldıracak ya da asgari dü
zeylere indirecek çok ciddi istihdam tedbirleri maalesef alınamamaktadır. 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir. 

(xx) 415 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bugün görüşmekte olduğumuz bu kanun teklifi önemli birtakım maddeler içermekle birlikte, 
l'inci maddesi son derece ilginçtir değerli milletvekilleri. Bu madde Türkiye'de âdeta modern köle
liği hayata geçirmek üzerine kurulmuştur. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de yıllardır Güneydoğu illerin
den Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege illerine mevsimlik işçiler göç eder ve yıllardır o işçileri pazarlayan 
bir grup söz konusudur. Şimdi maalesef bu resmîleştirilmektedir. 

Bu maddeyle Türkiye'de İŞKUR bir başka taşeron sistemi geliştirmeye çalışmaktadır. Özel is
tihdam büroları oluşturulmakta, bu bürolar aracılığıyla işsizlerin iş bulmalarının garanti altına alına
cağı gibi bir düşünce yaratılmaya çalışılmaktadır. Oysa bu madde kesinlikle yeni karanlık ilişkilerin 
doğmasına yol açacaktır. Bu maddede amaç "kayıt dışını ortadan kaldırmak" olarak gösterilmekle bir
likte, maddenin özüne baktığımızda, kesinlikle, özel istihdam büroları sadece ve sadece o büro sa
hiplerine maddi olanak yaratmaktan öteye gidememektedir. 

Bakınız değerli milletvekilleri, özel istihdam büroları geçici iş gücü yaratmakla ve o iş kollarına 
istihdam olanakları yaratmakla yükümlü kılınmaktadır. Ama özel istihdam büroları kesinlikle bu tür 
bir işlevi bu maddeyle yerine getiremez. Oysa Türkiye'de İŞKUR zaten resmî anlamda işsizlerin tes
pitini yapmakta, onların müracaatını organize etmekte ve o iş kolunda çalışanları iş yerlerine yön
lendirmektedir. Böyle bir kurum varken ve bu kurum bu işlevi sonuna kadar üstlenmişken "özel 
istihdam büroları" adı altına birilerine olanak tanımanın geçerli bir nedeni olamaz. 

Özel istihdam bürolarının geçici işçi statüsünde alacakları personeli yönlendirecekleri iş kol
lan, maalesef, az önce size bahsettiğim, işsizliğin çok yoğunlaştığı... Çalışanların işlerini kaybet
tikleri için âdeta yan ücrete ya da herhangi bir sosyal güvenceye bağlı olmaksızın çalışmayı dahi 
kabul edecekleri bir noktada oldukları da söz konusu olduğunda, maalesef, bu özel istihdam büroları, 
bu çalışanları, çok daha cüzi ücretlerle ve o bahsedilen kayıt dışını daha da körükleyerek çalıştırma 
noktasına getireceklerdir. O nedenle, özel istihdam bürolan modem köleliği Türkiye'de hayata ge
çirecektir, özel istihdam büroları geçici işçi statüsündeki işçilerin sayısını artıracaktır, özel istihdam 
büroları bu geçici işçi statüsünde çalışacak olan işçilerin sürekli iş bulma olanaklarını da ortadan kal
dıracaktır. Bu tür özel istihdam bürolan, bazı iş yeri sahiplerini geçici işçi statüsünde çalıştırmaya 
sevk edecek, yönlendirecek ve maalesef, daha uzun süreli, daha kalıcı ve daha nitelikli işçi oluştur
mayı da ortadan kaldıracaktır. O nedenle, geçici işçi statüsünde çalıştıracak olan özel istihdam bü
roları mutlaka bu tasarıdan çıkanlmalıdır. Bahsettiğim gibi, bu özel istihdam büroları amacı dışında 
iş görecektir ve maalesef, mafyavari ilişkiler hayata geçirilecektir. O bürolan başka ilişkiler içerisinde 
olanlar kuracaklar ve çaresizlik içerisindeki iş bulma çabası içerisinde olan insanlar bu özel istih
dam bürolarının kucağına itilmiş olacaktır. Bu nedenle mutlaka, bu taşandaki 1 'inci madde bu tasa
ndan çıkanlmalıdır diye düşünmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de istihdamın mutlaka çok ciddi bir şekilde, yaygın bir şekilde 
hayata geçirilme zorunluluğu vardır. Aksi takdirde özel istihdam bürolarıyla 6 milyona varan bu iş
sizlerin sorunu çözülemez. Türkiye'de her yıl genç nüfus nedeniyle 800 bin civarında, çalışma nü
fusuna yeni işsiz ordusu katılmaktadır. Biz zaten var olan 6 milyon işsizimizi eritmek yönünde bir 
çalışma sarf edemiyorken her yıl bu işsizler ordusuna 800 bin civarında yeni, genç, eğitimli çalışma 
nüfusu kattığımızda inanın ne tür tedbir alırsak alalım, biz bırakın o yıllık 800 bin artışı 6 milyon iş
size dahi çözüm önerileri ortaya koyamayacağız ve bu sayıyı hiçbir şekilde bu yöntemlerle düşür
memiz söz konusu olamayacaktır ve her yıl 800 bin civarında genç işsizin üzerine bir de işyerlerinin 
kapanması nedeniyle 100 bin, 150 bin civarında bir artışla âdeta yıllık 1 milyon işsiz yaratmış ola
cağız. Bu nedenle, ne yaparsak yapalım bu önermelerle, bu çözüm önerileriyle bu işsiz sayısını dü
şürmemiz söz konusu olamaz değerli milletvekilleri. 
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O nedenle, özel istihdam büroları yerine İŞKUR'u daha çalışır bir hâle getirmek durumunda
yız. Bakınız size başka ciddi bir örnek vermek istiyorum: Bildiğiniz gibi yasa gereği engellilerin ça
lışma olanakları var. Maalesef Türkiye'de 40 bin engelliyle ilgili iş olanağı varken resmî kayıtlarda 
40 bine yakın engelli işçi için iş olanağı varken bu olanaklar maalesef engelliler için kullandırılma-
maktadır ve o 40 binlik istihdam, engelli istihdamı boş bir şekilde kalmakta, Türkiye'de 80 bin ci
varında engelli vatandaşımız da, gencimiz de iş için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmaktadırlar. 

Biz önce, çıkarmış olduğumuz yasalann gereğini yerine getirmeliyiz. Biz önce, o yasalarda ön
görülen koşulları yerine getirip hiç olmazsa şu anda mevcut olan istihdam olanaklarından bu vatan
daşlarımızı, engelli vatandaşlarımızı yararlandırmak yoluna gitmeliyiz. Bunlar boş kadrolar olarak 
tutulurken şimdi özel istihdam bürolarıyla birilerine yeni iş olanakları yaratılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu anlayış sekter bir anlayıştır. Bu anlayış bu kanun teklifinde olumlu 
olan maddeleri de olumsuz bir anlayışa doğm yöneltmektedir. O nedenle, kanundaki 1 'inci madde 
mutlaka tekliften çıkarılmak durumundadır diyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyomm. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bingöl. 

Şahsı adına Mersin Milletvekili Mehmet Şandır. 

Sayın Şandır, buyumn efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili Sayın İlhan Evcin'in verdiği kanun teklifinin tümü 
üzerinde şahsım adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, gecenin bu geç saatinde ülkemiz, sosyal hayatımız açısından önemli bir 
kanunu görüşüyoruz, müzakereye açtık. Aslında çok önemli bir kanun. Yani bir değişiklikten çok iş 
hayatıyla ilgili gerçekten olması gereken, yapılması gereken veya Hükümetin aldığı tedbirlerin teş
viki yönünde, paralelliği yönünde çıkartılması gereken bir kanunu -bir teklif olarak Genel Kumla 
getirildi, Meclise getirildi- çıkartmaya çalışıyoruz. 

Tabii, bunun bir kanun tasarısı olarak gelmesi gerekirdi. Bu konuda Sayın Başbakanın ifadeleri 
de bulunuyor. Bu konuda Sayın Başbakanın yapmış olduğu açıklamada, özel istihdam bürolarının 
mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesiyle ilgili kanunun çıkartılacağının beyanı var. 
Yani bunun bir Hükümet tasansı olarak Meclise gönderileceği yönünde Sayın Başbakanın beyanları 
var ama bu kanun, böyle, Meclisin kapanmasının son saatinde, bir teklif olarak, milletvekili teklifi 
olarak huzurumuza geliyor. 

Kanunun içeriği eğer dikkatlice okunursa, çok temel konularda, İş Kanunu'nda, İşsizlik Sigor
tası Kanunu'nda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda köklü değişiklikler 
yapan bir kanun teklifi. Dolayısıyla yeterince incelenmeden, yeterince müzakere edilmeden biraz 
sonra buradan kanunlaşarak çıkacak. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifinin 1 'inci maddesine çalışma hayatının vazgeçilmez un
surları olan işçi sendikalannın çok endişeyle baktıkları bir tepkileri, bir karşı duruşlan var. Daha çok 
bunu dile getirmek, bu noktada Hükümetin, bu noktada Meclisin dikkatini çekmek maksadıyla söz 
aldım. 
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Şimdi, öncelikle şuna itiraz ediyor işçi sendikaları, üç tane büyük işçi sendikası konfederasyonu 
şuna itiraz ediyorlar, diyorlar ki: "Biz, zaten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan 
üçlü danışma kurulunda bunu konuşuyorduk. Bu konuşmalar tamamlanmadan bir duyduk ki bir 
teklif olarak kanun Meclise gelmiş, Komisyonda görüşülmüş, rapora bağlanmış, Genel Kurula in
dirilmiş. Bu konuda bizim hiç istişaremiz, hiç fikrimiz alınmadı. Hani Hükümetin doğru bir ter
cihle öngördüğü çalışma hayatının taraflarının ortak akıl üretmek konusundaki kararını Hükümet 
bizatihi bu kanun teklifiyle ortadan kaldırdı. Bu kanuna bizim görüşümüz alınmadı, bizim katkımız 
alınmadı. Bize rağmen bir kanun çıkartılıyor." Çalışma hayatı, iş barışı açısından bu kanunun çok 
önemli bir eksikliği bu. 

Bir başka husus, yine iş hayatı için önemli olan yeni bir unsur, yeni bir husus getiriliyor. Geti
rilen husus özel istihdam büroları. Bu özel istihdam bürolarının tanzim edeceği geçici iş ilişkisi. De
ğerli milletvekilleri, yine işçi sendikalarının ifadesiyle söylüyorum, böylelikle işçi simsarlığına yol 
açacak yeni bir yapılanma oluşuyor. İşçilerin geçici iş ilişkisi içerisinde bir fabrikadan bir başka fab
rikaya kiralanmasını, taşınmasını, özel iş kurumundan yetki alınarak kurulmuş özel bürolara devre
dilmiş olmasını, iş hayatımız, özellikle sendikal örgütlenme açısından, iş barışı açısından tehlikeli bir 
gelişme olarak değerlendiriyor. Bunu dikkate almamız lazım. Evet, özel istihdam bürolan Avrupa'nın 
birçok ülkesinde, hatta Avrupa Birliğinin genel kararı ve kabulü doğrultusunda hem hukukileştirilen 
hem de yapıları kurulan yeni bir unsur. Ancak, buna ait altyapı, hukuki altyapı kurulmadan böyle bir 
kanunla bunun kurulmuş olması, bunun hukukileştirilmesi, öncelikle, sendikal hayatı, örgütlenmeyi, 
işçi örgütlenmesini çok sıkıntıya sokacağı yönünde sendikaların çok yoğun bir endişesi bulunmakta, 
bunun konuşulduğu, istişare edildiği bir ortamda, fikirleri alınmadan bu kanunun Meclise getirilme
sini bir güvensizlik unsuru olarak, Hükümetin kendilerine verdiği sözde durmayışınm ifadesi olarak 
değerlendirmeleri önemli bir husus. 

Bir başka husus, gerçekten, istihdam sorunu, bugün toplumun ve Türkiye'nin hükümetiyle, 
devletiyle çok önemli bir sorun olan istihdam sorununa kalıcı, köklü bir çözüm üretilmesi gere
kirken, özel istihdam büroları vasıtasıyla işçilerin alınıp satılır bir meta hâline dönüştürülmesi, 
gerçekten, sosyal barışı, iş barışını, çalışma barışını tehdit edecek, sıkıntıya sokacak bir gelişme. 
Yeterince tartışılmadan, yeterince altyapısı kurulmadan, hazırlanmadan, iş hayatımıza, İş Kanu-
nu'muza böyle bir müessesenin kazandırılmış olmasını ve bunun yeni bir unsur olarak iş haya
tına sokulmuş olmasını iş hayatının bir kesimi olarak sendikalar tehlikeli bulmakta, yanlış 
bulmakta ve tepkiyle karşılamaktalar. Bunu Parlamentomuzun, Genel Kurulumuzun da dikkate al
ması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple bu kanun teklifinin l'inci maddesinde İş Kanunu'nun 
7'nci maddesine ilave edilen (a) bendindeki düzenlemenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. İş ha
yatımıza, çalışma hayatımıza, özellikle işçilerimize ve sendikal hayatımıza fayda getirmeyeceği 
kanaatindeyiz. 

Yeniden ele alınıp düzenlenmesi mümkün mü? Bu konuyu, teklif sahipleri konuşmayı bile din
lemediklerine göre çok düşündüklerini zannetmiyorum. Hükümetin, Sayın Bakanın bu konuda bir 
katkısı olur mu? Özellikle sendikaların, işçi sendikalarının bu noktadaki endişelerini giderici bir ted
bir geliştirebilirler mi, bir açıklamada bulunabilirler mi? Bunu bilmiyorum ama bilsinler ki işçi sen
dikaları bu kanunun 1 'inci maddesindeki düzenlemeyi kendi iş banşı açısından sendikal haklanna bir 
tehdit olarak görmekteler, endişeyle karşılamaktalar. Siz tabii, bir düzenleme yaparken ülkenin iş ha
yatına katkı vermeyi düşünmüş olabilirsiniz ama bu konunun önemli bir tarafı olan işçi sendikaları 
bunun yanlış olduğunu düşünüyorlar. 
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Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak işçilerimizin ve onlann örgütlü gücünün bu konudaki has
sasiyetine saygı duyulması gerektiğini düşünüyor, biz kendimiz de saygı duyuyor, bunun dikkate 
alınmasını sizlerden talep ediyor, bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. (MHP ve CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şandır. 

Şahsı adına İzmir Milletvekili Harun Öztürk. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol 
Parti adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle İş Kanunu'nda önemli bir değişiklik yapılmaktadır. İş 
Kanunu'muza esnek çalışma yöntemlerinden biri olarak daha önce girmiş olan geçici iş ilişkisine ek 
olarak yeni bir geçici iş ilişkisi daha düzenlenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sosyal barışın korunması açısın
dan sosyal tarafların mutabakatı alınarak yapılması arzu edilen bir durumdur. Bir kere, İş Ka-
nunu'ndaki değişiklik Hükümet tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamıştır. 
Öncelikle bu kadar önemli bir konunun kanun teklifi şeklinde değil de kanun tasarısı olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulması uygun olurdu. Hükümetin, bu konuda işçi sendikalarının muta
bakatını alamayacağını bildiği için kanun tasarısı hazırlamak yerine işverenlerin isteği doğrultusunda 
milletvekillerine kanun teklifi verdirdiği anlaşılmaktadır. Böylece işçilerin tepkisinin doğrudan Hü
kümete yönelmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden, 
sosyal tarafların muvafakati alınmadan ve kamuoyunda yeterince tartışılmadan yasalaştınlmak is
tenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, teklifin gerekçesi ne olabilir diye düşünmeliyiz. Görünürdeki gerekçe, 
özel istihdam bürolan aracılığıyla istihdam düzeyinin artırılması olarak açıklanmaktadır. Amaç, iş
sizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması olarak ifade edilince muhalefetin direncini kırmak da 
daha kolay olabiliyor. Sırf bu nedenle grubu olan bazı partilerin muhalefet şerhi yazmaktan vazgeç
miş olabilecekleri değerlendirilmektedir. Amaç istihdamı artırmak ise özel istihdam bürolarının iş ve 
işçi bulmaya aracılık etme yetkileri zaten mevcut. Bu işlevi yerine getirmelerine de hiçbir engel bu
lunmamaktadır. Ancak bu yetmiyor ki, özel istihdam bürolarına ilave olarak geçici iş ilişkisi kurma 
yetkisi verilmektedir. 

İş Kanunu'na bakıyoruz, geçici iş ilişkisi kurma yetkisi genel olarak düzenlenmiştir. İçlerine 
tam olarak sinmese de sendika temsilcileri de bu düzenlemeyi kabullenmiş görünmektedirler. İş Ka
nunu'nda geçici iş ilişkisi düzenlendiği hâlde teklif ile özel istihdam bürolanna ayn bir geçici iş iliş
kisi kurma yetkisi verilmesinde niçin bu kadar ısrar edilmektedir? Bu sorunun cevabını bulmak için 
İş Kanunu'nda mevcut geçici iş ilişkisinin koşullannın ne olduğuna bakmak gerekir. O koşullar bazı 
ihtiyaçlan karşılayamamış olacak ki bu teklifin verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, İş Kanunu'nun 7'nci maddesine göre işveren bir işçiyi yazılı rızasını 
almak koşuluyla holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde 
veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştınlması koşuluyla başka bir işverene iş görme edi
mini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu ge
çici iş ilişkisinde işçinin asıl işverenle yaptığı iş sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam etmektedir. 

-1002 -



TBMM B: 110 25 . 6 . 2009 O: 10 

İşçi asıl işverenle yaptığı iş sözleşmesinde taahhüt ettiği işi asıl işverenin iş yerinde değil, devralan 
işverenin iş yerinde yerine getirmektedir. Kendisiyle geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendi
sinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden ve sosyal sigorta primlerinden asıl işverenle birlikte so
rumlu tutulmaktadır. 

İş Kanunu'na eklenmek istenen mesleki anlamda geçici iş ilişkisine baktığımızda, işçinin dev
rinde her iki işveren yanında benzer iş yapılması koşulunun aranmadığını görmekteyiz. Adında "mes
leki" ibaresinin yer alması, meslek sahibi kalifiye işçilerin bu düzenlemeye konu olacağı gibi bir 
izlenim vermekteyse de tasarıda buna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Teklif ile iş ve işçi bulmaya aracılık eden özel istihdam bürosu asıl işveren sayılmaktadır. Bu iş
verenler işçiyle süreli iş sözleşmesi yapmaktadır. Bu iş ilişkisinde özel istihdam bürosunun bu işçi
lere yaptıracakları bir iş bulunmamaktadır. Düzenlemeyle, özel istihdam bürosuna, işçinin kendisine 
karşı olan sanal iş görme borcunu geçici süre için bir başka işverene devretme hakkı verilmektedir. 
Bize göre, özel istihdam bürosu ile işçi arasında kurulacağı ifade edilen bu sözleşme iş sözleşmesi 
olamaz ve bu sözleşmeye dayanılarak geçici iş ilişkisi kurulamaz. 

Teklifte öngörülen geçici iş ilişkisinde süreli iş sözleşmesinin geçerli olacağının belirlenmiş ol
masında, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamama gibi unsurlar etkili olmuş olabilir. İşverenle
rin kıdem tazminatı yükü dikkate alınarak bu teklifin getirilmiş olma ihtimali çalışma barışının 
tehlikeye girmesi açısından son derece önemlidir. Mevcut mevzuata göre iş ve işçi bulmaya aracılık 
etme yetkisi zaten var olan özel istihdam bürosuna, ayrıca geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmesinde 
ısrar edilmesi bizim bu endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır. İşçinin devrinde kararlaştırı
lan süre bittiğinde asıl işveren olan özel istihdam bürosuna dönecek olan işçinin burada göreceği bir 
iş yoktur. Yeni bir işverene devredilene kadar özel istihdam bürosuyla iş sözleşmesi ilişkisi bir iş 
görme edimi olmaksızın sanal olarak devam edecektir. Bu sürede kendisine bir ücret ödenip öden
meyeceği açık değildir. Süreli iş sözleşmeleri için öngörülen süreler uzun tutulmak suretiyle işçiler 
için özel istihdam büroları iş bulana kadar beklenilen bir havuz, iş arayanların beklediği modem iş
sizler kahvesi konumuna dönüşebilir. 

Değerli milletvekilleri, özel istihdam bürosu iş ve işçi bulmaya aracılık ederken vasıfsız işçiden 
ücret almamaları esastır. Bu düzenlemede mesleki anlamda geçici iş ilişkisinden söz edildiği gerekçe 
gösterilerek iş arayanlardan ücret talep edilip edilmeyeceği de açık değildir. Geçici iş ilişkisinin aynı 
iş için on sekiz ayı geçemeyeceği, geçtiği takdirde devredilen işveren ile işçi arasında belirsiz süreli 
iş ilişkisinin kumlmuş olacağı hükme bağlanmaktadır. Ancak bu ilişkinin geçici iş ilişkisinin kurul
duğu tarihten itibaren mi yoksa on sekiz aylık sürenin bitiminden itibaren mi kurulacağı da tasarıda 
açık değildir. Oysa mevcut 7'nci maddede bu konuda açık bir düzenleme vardır. Geçici iş ilişkisi ile 
devredilen işçinin çalıştığı iş yerinde grev ve lokavt uygulaması varsa ve işçi özel istihdam bürosu 
tarafından başka bir geçici işe de gönderilememişse asgari ücretten az olmamak üzere sözleşme üc
retinin yarısının ödenmesi zorunluluğu getirilmektedir. Bu sözleşme ücreti özel istihdam bürosuyla 
yapılan sözleşme ücreti ise niçin yarısı ödenmektedir? İşçinin geçici iş ilişkisiyle devredildiği işve
renin ödediği bir ücretten söz ediliyor ise bu durum, işçinin bu işverenle de bir sözleşme yaptığı an
lamına gelmemekte midir? Bütün bu hususların, işçilerin hak kaybına uğramamaları için açık bir 
şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün hesabında, geçici iş ilişkisiyle çalıştırılan
lar işyerinde çalışan işçi sayısına niçin dâhil edilmemektedir? Bu hüküm, işverenleri geçici iş ilişki
siyle işçi çalıştırmaya itmiş olmayacak mı? 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk, konuşmanızı tamamlayınız. 

HARUN ÖZTÜRK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Özetle, işçi ve işveren arasında kurulması gereken hassas dengenin gözetilerek işçinin korun
ması, koşullan ve sınırları yasayla iyi çizilerek istihdam ve verimliliği artırmak, rekabet koşullarını 
iyileştirmek üzere esnek çalışma yöntemlerinin hayata geçirilmesi iş hukukunun amaçları arasında 
yer almaktadır. Yürürlükteki İş Kanunu bu anlamda öngördüğü iş güvencesi, belirli süreli ve kısmi 
süreli iş sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi, asıl işveren - alt işveren uygulaması, çağrı üzerine çalışma, 
evde çalışma, tele çalışma, çalışma sürelerinin denkleştirilmesi, telafi çalışmalan, kısa çalışma gibi 
uygulamalarla yeterince esnek bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Yukanda açıklanan gerekçelerle, geçici iş ilişkisinin sınırsız bir şekilde uygulanmasına yol aça
cak olması nedeniyle, iş hukukunun, işçinin korunması amacıyla bağdaşmayan, işçi ve işveren ara
sında kurulmaya çalışılan hassas dengeyi, dolayısıyla da çalışma barışını bozacak olan 7/A 
maddesinin teklif metninden çıkanlmasının yerinde olacağı düşüncesiyle yüce heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Saym Öztürk. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 'inci maddeyi okutuyorum: 

İŞ KANUNU, İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR VE 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki "7/A" maddesi eklenmiştir. 

"Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosu işvereninin iş sözleşme
sine dayanarak istihdam edeceği işçisinden olan iş görme borcunu talep hakkını geçici süre ile bir 
başka işverene devrini ifade eder ve Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel istihdam büro
ları tarafından yerine getirilir. 

Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle ge
çici iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu sözleşmelerde yer alması gereken hu
suslar Türkiye İş Kurumunca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sa
yısının dörtte birini geçemez. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş söz
leşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 

Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi on sekiz 
ayı geçemez. Bu süreyi geçen çalıştırma, geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılmaması 
veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam eden çalıştırma durumlarında, devre
dilen işverenle işçi arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş olur. 
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Özel istihdam bürolarının bu faaliyet için istihdam edecekleri işçilerle yapacakları belirli süreli 
iş sözleşmeleri, esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmesi niteliğini taşırlar. 

Devredilen işyerinde grev ve lokavt olması ve özel istihdam bürosunun işçiyi bu süre içerisinde 
başka bir işyerinde istihdam edememesi halinde, işçinin asgari ücretten az olmamak üzere sözleşmede 
belirtilen ücretinin yansını ödemek zorundadır. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçiler, 30 uncu maddenin uygulanma
sında işçi sayısına dahil edilmez. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, bu madde hükümleri ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası 
hariç diğer hükümleri uygulanır. 

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 
ait işyerlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Ali 
Rıza Öztürk. 

Sayın Öztürk, buyurun efendim. (CHP sıralanndan alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
işçileri tamamen köleleştirmeye yönelik bu tasan üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan bu tasanyla amaçlanan, özel istihdam büroları kuru
lacak, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi çerçevesinde işçi istihdam edecek ve bu istihdam ettiği 
işçileri başka işverenlere devredecek. Bu durum işçinin sosyal güvencesini, işçinin sendikal örgüt
lenme güvencesini zayıflatan, sosyal haklan ve kıdem tazminatı gibi haklannı belirsiz hâle getiren, 
iş hukukunun temel tanımlarını, temel kavramlarını, temel ilkelerini, hizmet akdinin niteliğini tar
tışmalı hâle getiren, iş hukukunun işçiyi korumaya yönelik temel ilkesini dinamitleyen bir yasa ta-
sansıdır. 

Geçici işçi ilişkisi 4857 sayılı İş Kanunu'na 7'nci maddeyle girmişti. Ancak orada birtakım ko
şullar getirilmişti. Bu koşullardan en önemlisi işçinin nzası ve işçinin aynı holdingin değişik iş yer
lerinde veya şirketlerinde veya benzer işlerde çalıştırma ilişkisiydi. Bu bile esnek istihdam 
politikalannda yeterli bir verim sağlayamamıştır. Şimdi bununla da yetinilmemiş, tamamen işveren
lerin çıkarlarını korumaya yönelik bu tasarı getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı kapitalizmin, krizin faturasını emekçinin, işçinin, yoksulun, 
köylünün, fakir fukaranın, gurebanın sırtına yükleyerek aşmaya çalıştığının, AKP Hükümetinin iş
çiden, köylüden, yoksuldan yana olmadığının çok somut bir göstergesidir. Bu yasayla "özel istih
dam büroları" adı altında modern köle kahveleri kuruluyor. Hatırlar mısınız? Tanmda köylerden 
amele toplarlar. Bunlara, "dayıbaşı" denir. Dayıbaşı, amele başına para alır tarla sahiplerinden. Ör
neğin, amele 10 lira yevmiyeyle çalışıyorsa onu 12 liraya pazarlar. İşte bu, bunun tipik bir uygula
masıdır. 

Şimdi, İş Kanunu'nun en temel niteliği hizmet akdidir. Hizmet akdinin nitelikleri vardır, unsur
ları vardır, yani bir akdin hizmet akdi olup olmamasını belirleyen temel unsurlar vardır. İşte bu ta
sarı bunu da yok ediyor. Hizmet akdinin konusu vardır. İşçinin hangi edimi göreceği, işçinin çalışma 
koşullarının ne olacağı, buna karşılık işverenin ne ücret vereceği hizmet akdinin olmazsa olmaz un-
surlandır. Böyle bir tasarı bunu yok ediyor. İş gücü piyasasının kurallarını darmadağın ediyor bu ta
sarı, İş Kanunu'nu temelinden kaldırıyor. 
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Değerli arkadaşlanm, bu tasarı aynı zamanda Anayasa'nm 48'inci maddesine açıkça aykırıdır. 
Çünkü Anayasa'nm 48'inci maddesi çalışma ve sözleşme hürriyetini düzenlemiştir. Herkes dilediği 
alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, özel teşebbüsler kurma serbestisi vardır. Burada 
işçinin kendi nzası olmadığı hâlde bile bu işçinin bilmediği, ne yapacağını bilmediği bir işte çalıştı
rılma zorunluluğu vardır. 

Yine Anayasa'mızın 49'uncu maddesi, çalışmayı hem bir hak hem bir ödev olarak tanımlamış
tır. Dolayısıyla, burada hizmet akdi kurulan bir işveren bu işçinin hizmet görme borcunu talep etme 
hakkını başka bir işverene devrediyor. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı mevcut İş Kanunu'muzun 7'nci maddesinde tanımlanan geçici 
iş ilişkisini sınırlayan koşullardan birisi olan "benzer işlerde çalıştırma" koşulunu aşmaya, dolan
maya da yönelik bir taşandır. Bu, işçi sendikalannı çökertmeye yönelik bir taşandır, işçiyi çökertmeye 
yönelik bir tasarıdır. 

Şimdi, esnek istihdam politikalarının, esnek istihdam uygulamalannın en tipik örneği taşeron uy-
gulamalandır. Bu taşeron uygulamalannın istihdamı artırdığını gösteren bugüne kadar somut belge, 
bilgi var mı Sayın Bakan elinizde? Bunun bir tek, bilimsel olarak bir tek somut olgusu yok. Aksine, 
bu ülkedeki taşeron uygulamaları işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda temel tehlikeler yaratmış ve 
iş kazalannın artmasına neden olmuştur, işçi haklarının budanmasının aracı olmuştur; asıl, işveren
lerin yasaların kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek için başvurduğu hileli yollar
dan birisi olmuştur, işçiler alın terlerinin karşılıklarını bile alamaz olmuşlardır. 

Şimdi, bu tasarıda bir büro var. İşçi bu özel istihdam bürosuyla yani modern köle kahvesinin sa
hibiyle bir hizmet akdi yapacak. Bu hizmet akdinin konusu belli değil yani bu işçi ne iş yapacağını 
bilmiyor. Bu modern köle kahvesinin sahibi başka bir işverenle onun adına bir hizmet akdi yapacak. 
Belli bir müddet çalışacak, başka bir işverenle başka bir hizmet akdi yapılacak. Peki, bu işçinin İş Ka-
nunu'ndan doğan o temel hakları tartışmalı hâle gelmeyecek mi? Kim ödeyecek? Örneğin, bu işçi bu 
işyerinde çalışması bittikten sonra, bu özel istihdam bürosuna döndükten sonra, iş bulamadığı sürede 
bu ücretleri kim ödeyecek? Sonra, hepimiz biliyoruz ki hem taşeronlann hem de bu özel istihdam bü
rosu gibi büroların ekonomik gücü yoktur. 

Değerli milletvekilleri, iş hukuku işçiyi korumaya yönelik bir hukuktur. İş hukuku sosyal dev
let ilkesinin egemen olduğu dönemde çıkmış, sosyal devlet olmanın gerektirdiği bir hukuktur. İş hu
kuku kısaca işçinin hukukudur çünkü ekonomik ve iktisadi olarak güç sahibi olan sermaye karşısında 
alın terini satarak, iş gücünü satarak geçinen, hiçbir gücü olmayan işçilerin korunmaya ihtiyacı ol
duğundan dolayı bu kanun çıkmıştır. Devlet kendi koruması altına aldığı insanları korumak duru
mundadır. Bunu, sermaye istedi diye onlann insafına terk edemez. 

Tekirdağ Milletvekilimiz Ahmet Faik Öztrak burada "Sayın Başbakan ve AKP yöneticileri eko
nomik krizin olduğunu kabul etmiyorlar ama..." dedi. Hayır, öyle değil, AKP ve Başbakan işine gel
diği zaman ekonomik krizi kabul ediyor, işine gelmediği zaman kabul etmiyor. İşçilerin üzerine, 
köylülerin üzerine, esnafın üzerine, kısacası alın teriyle, emeğiyle geçinen insanlann üzerine bir yük 
yüklenme zamanı geldiği zaman, hemen ülkenin krizde olduğunu hatırlıyor AKP'nin yöneticileri, 
"Kriz vardır." diyorlar, "Ekonomi sıkıntıdadır, ekonomi dardadır." diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu ekonomik krizi işçiler çıkarmamıştır, bu ekonomik krizi köylüler çı
karmamıştır. Ekonomik krizi kim çıkardıysa faturayı da onlar ödemek zorundadırlar. İşçilerin iş sağ
lığı ve güvencesinden, işçilerin ücretlerinden, işçilerin çalışma koşullarından kısarak tasarruf etmeye 
çalışan işverenler kendi özel yaşamlarındaki harcadıkları lüks harcamalardan kısıntı yaparak ekono
miye katkı yapsınlar. Bugün Türkiye'de işverenlerin yaşama düzeylerinde hiçbir gerileme yoktur 
ama işçilerin, köylülerin... 
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BAŞKAN - Buyurun. 
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ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - . . .emekçilerin yaşam düzeyi her geçen gün düşmüştür. Artık 
onlar insanca yaşayabilmenin hayalini kurar hâle gelmişlerdir. Dolayısıyla kapitalist sistemin çıkar
dığı, sermayenin çıkardığı ve uluslararası sermayeyle bütünleşen bu krizin faturasını bu krizde hiç
bir günahı olmayan insanların üzerine yıkmak, onlara ödetmek ayıptır, günahtır. Dolayısıyla bu 
maddenin derhâl çekilmesi gerekiyor. 

Bu madde sendikaları da yok etmeye yönelik bir maddedir. Güçlü demokrasiler ancak güçlü 
sendikalarla ayakta kalabilir. Bir ülkenin sendikalan, sivil toplum örgütleri güçlü değilse demokrasi 
güçlü olamaz. 

Darbeye karşı olanlar özellikle işçi haklanna böyle yasalarla darbe yapılmasına da karşı çıkmak 
zorundadırlar. Darbe sadece başka şeylerde olmaz, buralarda da darbe olur değerli arkadaşlanm. Bu, 
işçi haklanna, sendikalara, emeğe yapılmış darbedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Bu nedenle bu 1 'nci maddenin çıkarılmasını talep ediyomm. 

Hepinize saygılar sunuyomm. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Harun Bey, şahsınız adına konuşacak mısınız, önergede mi konuşacaksınız? Önerge üzerinde ko
nuşacaksınız. 

Madde üzerinde üç adet önerge vardır. 

Önergeleri okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 415 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 1 inci maddesi ile 22/5/2003 tarihli 
ve 4857 sayılı İş Kanununa eklenen 7/A maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş Asım Aykan Cumhur Ünal 

Kayseri Trabzon Karabük 

Recai Berber Suat Kılıç 

Manisa Samsun 

"Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosunun, geçici işgücü talebini karşılamak 
amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret karşılı
ğında bir başka işverene devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş 
özel istihdam bürolan tarafından yerine getirilir." 

TBMM Başkanlığına 

415 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 1 inci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve 
diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Harun Öztürk Mustafa Vural 

İzmir Adana 
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TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 415 sıra sayılı yasa tasansının 1. maddesinin bu metinden çıkanlmasını arz 
ederiz. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ali Rıza Öztürk Turgut Dibek 

Malatya Mersin Kırklareli 

Tekin Bingöl Ali Oksal 

Ankara Mersin 

BAŞKAN - Son iki önerge aynı mahiyettedir, birlikte işleme alıyorum. 

Sayın Komisyon önergelere katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, konuşacak mısınız efendim? 

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - Gerekçeyi okutun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyomm: 

Gerekçe: 

İş Kanununda mevcut geçici iş ilişkisi varken, sınırları yasayla açık olarak belirlenmeden, işçi
lerin aleyhine sonuçlar doğuracak biçimde yeni bir geçici iş ilişkisi kumlması uygun görülmediğin
den işbu değişiklik önergesi verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Okay, diğer önergenin gerekçesini mi okutayım? 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Evet. 

BAŞKAN - Buyumn. 

Gerekçe: 

İş hukuku ve işçi haklanna aykırılığı nedeniyle. 

BAŞKAN - Evet, gerekçelerini dinlediğiniz önergeleri oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyomm: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 415 sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 1 inci maddesi ile 22/5/2003 tarihli 
ve 4857 sayılı İş Kanununa eklenen 7/A maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları 

"Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosunun, geçici işgücü talebini karşılamak 
amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret karşılı
ğında bir başka işverene devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş 
özel istihdam büroları tarafından yerine getirilir." 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Takdire bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin tanımının netleştirilmesi amacıyla maddede düzenlemeye 
gidilmiştir. 

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

Sayın Komisyonun bir düzeltme talebi vardır. 

Buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) - 1 'inci madde
nin altıncı fıkrasında bir yazım hatası var. Burada "istihdam edememesi halinde," ibaresinden sonra 
"özel istihdam bürosu" ibaresinin eklenerek redaksiyona tabi tutulması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gerekli not alınmıştır. 

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum: 

MADDE 2- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin 
mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"İşsizlik ödeneği alanlann; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son 
altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe 
alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca be
lirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde 
biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik öde
neği süresince Fondan karşılanır. Bu süre başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden dü
şülür. Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin 
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini 
yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile 
prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollanna ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik 
sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması şarttır. Bu maddede düzenlenen teş
vik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun ge
çici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu 
maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan iş
verenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, iş
verenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlanndan sadece biriyle sınırlı 
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olarak yapılır. Aynca, işçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hü
kümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu mad
desinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar 
hakkında uygulanmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyomm: 

MADDE 3- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9- 2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen si
gortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem 
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki 
kişilerden olmak kaydıyla işe alman ve fiilen çalıştırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci mad
desinde sayılan ve 82 nci maddesi uyannca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesap
lanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanır. Bu madde kapsamında işe almaya ilişkin 31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, 
primlerin Fondan karşılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kumlu yetkilidir. 

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin ça
lıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin 
yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta 
primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işve
ren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gere
ken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Bu mad
denin üçüncü fıkrasının (e) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 
sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. 

Bu madde hükümleri; 

a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak üzere, 
mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi 
gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez. 

b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faa
liyette açılması veya çalışan sigortalılann bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında 
uygulanmaz. 

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğmdan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bu
lunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştiril
mesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak 
amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz. 

ç) 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri si
gortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan başlanmak suretiyle 
uygulanmaz. 
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d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile 
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyer
leri hakkında uygulanmaz. 

e) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuru
luşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz. 

f) 5510 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalı
şan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında 
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca aynca yararlanmakta 
olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu du
rumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlanndan sadece biriyle 
sınırlı olarak yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta
rafından belirlenir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 415 sıra sayılı Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin çerçevesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Mustafa Elitaş Asım Aykan 

Yozgat Kayseri Trabzon 

Suat Kılıç Mehmet Ceylan 

Samsun Karabük 

MADDE 3- 4447 Sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesinin (a) bendine aşağıdaki cümleler ek
lenmiştir. 

"2009 yılına münhasır olmak üzere, Fonun nema gelirlerinden dörtte üçü, Fon tarafından Hazine 
İç Ödemeler Muhasebe Birimi Hesaplanna aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kay
dedilir. Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama Kumlu kararına istinaden Güneydoğu Anadolu 
Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yö
nelik altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. Bu ödenekler, 2009 yılı yatınm programı ile ilişkilendirilir." 

"b) Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte Üçü, 2011-2012 yılla
rında dörtte biri ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde bütçe gelir tahmini olarak yer alır. 
İlgili yıl bütçeleri hazırlanırken Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelikli 
olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlannın finansmanı için 
ilgili idare bütçelerine bu gelir tahmini karşılığı kadar ödenek öngörülür. Bu gelirler, Fon tarafından 
tahsil edilen ayı izleyen ayın 15'ine kadar Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplanna aktan-
hr ve yılı genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir." 
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OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, önergeyi işleme aldığınızdan işlemi devam ettire
lim. Bu önergeyi işleme alamazsınız çünkü ek bir maddedir bu. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ek bir madde değil. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Dolayısıyla, bu önergenin işleme alınması mümkün değil. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ek madde değil. 

OKTAY VURAL (İzmir) - İşleme devam edelim. Ek madde. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Ek madde değil efendim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, önerge önümüzde, ek maddedir. Dolayısıyla, işleme devam 
edelim. Üçte 2 çoğunluğu arayın lütfen. 

BAŞKAN - Sayın Vural, geçici maddelerde önerge verildiği zaman, biliyorsunuz salt çoğunluk 
aramıyoruz burada. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, bu, geçici madde değil, madde 3 ve 3'üncü mad
dede -geçici 6'ncı madde belki- 6'ncı madde düzenlenmediğine göre, 9'uncu madde düzenlendiğine 
göre yeni ek madde ilavesi olarak işlem yapmanız gerekiyor. Üçte 2 çoğunluğu alın, eğer kanlıyor
larsa ona göre ek madde olur. İşleme devam edin efendim. 

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) - Bir saat ara verelim, evlere telefon edelim. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır hayır, araya da gerek yok efendim. 

BAŞKAN - Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 02.34 • 
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ON BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 02.54 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) • 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110'uncu Birleşimi

nin On Birinci Oturumunu açıyorum. 

415 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

3'üncü madde üzerinde bir önerge vardı, önergeyi yeniden okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 415 sıra sayılı Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin çerçevesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Bozdağ Mustafa Elitaş Mehmet Ceylan 

Yozgat Kayseri Karabük 

Asım Aykan Suat Kılıç 

Trabzon Samsun 

MADDE 3- 4447 Sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesinin (a) bendine aşağıdaki cümleler ek
lenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"2009 yılına münhasır olmak üzere, Fonun nema gelirlerinden dörtte üçü, Fon tarafından Hazine 
İç Ödemeler Muhasebe Birimi Hesaplanna aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kay
dedilir. Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama Kurulu karanna istinaden Güneydoğu Anadolu 
Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yö
nelik altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. Bu ödenekler, 2009 yılı yatınm programı ile ilişkilendirilir." 

"b) Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011 -2012 yıllannda 
dörtte biri ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde bütçe gelir tahmini olarak yer alır. İlgili 
yıl bütçeleri hazırlanırken Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatınmlara öncelikli olmak 
üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatınmlarının finansmanı için ilgili 
idare bütçelerine bu gelir tahmini karşılığı kadar ödenek öngörülür. Bu gelirler, Fon tarafından tah
sil edilen ayı izleyen ayın 15'ine kadar Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplanna aktarılır ve 
yılı genel bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Takdire bıra
kıyoruz efendim. 

- 1 0 1 3 -



TBMM B: 110 25 . 6 . 2009 O: 11 

BAŞKAN-Hükümet? 

DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Oktay 
Vural, bu önergeyle ilgili olarak, bu geçici maddedeki yapılan değişikliği kendileri bir ek madde ola
rak değerlendirmektedirler. Biz içeride mütalaa ettik. Ek, söyleyecek bir şeyiniz var mı Sayın Baş
kanım? 

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, ısrar ediyomm ben, ek maddedir. Çünkü bu kanunun geçici 
maddesi değildir. Biz bir maddeyi görüşüyoruz. Dolayısıyla bu maddeyle ilgili olmayan bir madde 
ele alınmaktadır. Bu bakımdan çoğunluğun aranması gerektiğini düşünüyorum. 

BAŞKAN - Bu konuyla ilgili olarak biz de arkadaşlarımızla istişare ettik ve şöyle bir kanaati 
paylaştık arkadaşlarla: Geçici madde ihdasıyla ilgili olarak önergelerle bu işlem yapılıyorsa geçici 
madde üzerindeki bazı metinlerin de bu şekilde değiştirilebileceğini kabul ettik, ama Sayın Başkan 
da bu husustaki görüşlerini sürdürdü, fakat düşüncemizde bir değişiklik olmadı. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, bunun örneği yok ama efendim. 

BAŞKAN-Efendim? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Hiç örneği yok ama. Bu kabul ettiğiniz hususun geçmişte ör

neği yok. 

BAŞKAN - Arkadaşlarımız geçmişi de, Sayın Şandır, öğrendiler. Ben itirazlarınızı kayda aldım 
ama bu hususta tutumumda bir değişiklik olmamıştır. 

Şimdi, o bakımdan, bu önergeyi gerekçesini okutarak işleme alıyorum: 

Gerekçe: 

Bu Kanun değişikliği teklifi ile Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik 
verilerek, söz konusu yatınmlann stratejik planlar doğrultusunda tamamlanması ve ekonomik kal
kınma ve sosyal gelişmeyi destekleyecek altyapı yatırımlarına ilave finansman sağlanarak yapımı 
devam eden projelerin süresi içerisinde tamamlanması amaçlanmaktadır. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, oylanmadan önce tekrar ifade ediyomm: Bakın, 
eğer çerçeve maddeyi değiştirirseniz, bu dummda geçici madde 9 da ortadan kalmış olur. Çerçeve 
madde değişmektedir. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Onu aynca oylayacağız efendim, geçici 9'u aynca oylayacağız. 

BAŞKAN - Geçici maddeyi tekrar oylayacağım Sayın Vural. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, bakın, teklifin 3'üncü maddesinin çerçevesini değiştirdi
ğinize göre, çerçevede de sadece "geçici 6" dediğine göre, 9'uncu maddenin bu dummda hepsi or
tadan kalkar. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Yok efendim, geçici 9'u aynca oylayacağız. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Vural'ın itirazları kayda alındı. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

- 1 0 1 4 -



TBMM B: 110 25 . 6 . 2009 O: 11 

Geçici madde 9'u oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, bakın... 

BAŞKAN - Çerçeve 3'üncü maddeyi geçici 9'uncu maddeyle birlikte oylarınıza sunuyo
mm. . .Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkanım, uygulamanız yanlış, çünkü çerçeve maddeyi de
ğiştirdiğinize göre... Çerçevesi şöyle değişmiş oluyor: "Geçici 6'ncı maddesini aşağıdaki şekilde 
değiştirmiş, aşağıdaki geçici madde eklenmiştir." diye söylüyorsunuz. 

BAŞKAN - Yok, aşağıdaki değil. Oradaki ifade farklı. Bu hususta daha önce içeride de görüş
tük. Uygulamayı bu şekilde yaptık Sayın Başkanım. 

4'üncü maddeyi okutuyomm: 

MADDE 4- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- Yatınmlarda Devlet yardımlan hakkında kararlar çerçevesinde teşvik edilen ya
tırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sa
yılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sının üzerinden hesaplanan sigorta 
primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece karşılanır. Hazinece karşılana
cak tutarın uygulama süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bu
lunduğu illere göre farklılaştırmaya Bakanlar Kumlu yetkilidir. 

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin, çalıştırdıklan sigortalılarla il
gili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sos
yal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalılann tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine 
isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutannı ödemiş olması şarttır. Bu 
maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazineden Sos
yal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işveren
den tahsil edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir." 

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

5'inci maddeyi okutuyomm: 

MADDE 5- Bu Kanunun 2 nci maddesi 1/10/2009 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 6'yı okutuyomm: 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyomm: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Sayın milletvekilleri, teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için üç dakika süre veriyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 415 sıra sayılı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in; İş Kanunu, İşsizlik Si
gortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi'nin açık oylama sonucunu arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 216 

Kabul : 194 

Ret : 22 (x) 

Böylece, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. İş hayatımız için ve milletimiz için hayırlar ge
tirmesini diliyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlanm, özverili çalışmalannızdan dolayı hepinize canı gönülden 
teşekkür ediyomm, kandilinizi kutluyorum ve sizlere bu saatte hayırlı sabahlar diliyomm. 

Alınan karar gereğince kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 30 Haziran 2009 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyomm. 

Kapanma Saati: 03.06 
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X L - O Y L A M A L A R 

1.- Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 410) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu: (S. Sayısı: 366) 

3.- İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı: 415) 

Oylama Saati 23.42 Oylama Saati 01.28 Oylama Saati 03.01 
Sıra Sayısı 410 Şıra Sayısı : 366 Şıra Sayısı 415 
Üye Sayısı 550 Üye Sayısı 550 Üye Sayısı 550 
Kabul Edenler 224 Kabul Edenler 243 Kabul Edenler 184 
Reddedenler 43 Reddedenler 0 Reddedenler 22 
Çekimserler 0 Çekimserler 0 Çekimserler 0 
Mükerrer Oylar 1 Mükerrer Oylar 1 Mükerrer Oylar 10 
Toplam 268 Toplam : 244 Toplam 216 
Açık Üyelikler 6 Açık Üyelikler 6 Açık Üyelikler 6 
Kanunlaşmıştır Kanunlaşmıştır Kanunlaşmıştır 

İli Soyadı Adı Pa r t i S.S. 410 S.S. 366 S.S. 415 

Adana Atılgan Kürşat MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Çelik Ömer AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Erbatur Nevin Gaye CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Fırat Dengir Mir Mehmet AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Gürkan Fatoş AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Adana Güvel Hulusi CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Kirişçi Vahit AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Adana Küçükaydın Ali AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 

Adana Seyhan Tacidar CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Tankut Yılmaz MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Ünüvar Necdet AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 

Adana Varlı Muharrem MHP Red Katılmadı Katılmadı 

Adana Vural Mustafa DSP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adana Yıldırım Recai MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Adıyaman Aydın Ahmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Adıyaman Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Adıyaman Gürsoy Şevket AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Adıyaman Köse Şevket CHP Red Kabul Katılmadı 

Adıyaman Kutlu Fehmi Hüsrev AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Afyonkarahisar Açba Sait AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Afyonkarahisar Akçan Abdulkadir MHP Red Kabul Red 

Afyonkarahisar Aslan Zekeriya AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Afyonkarahisar Aydoğan Halil AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Afyonkarahisar Eroğlu Veysel AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Afyonkarahisar Koca Ahmet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Afyonkarahisar Ünlütepe Halil CHP Red Kabul Katılmadı 

Ağrı Alır Mehmet Hanefi AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ağrı Aydemir Abdulkerim AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ağrı Eryılmaz Yaşar AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ağrı Kaya Cemal AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Ağrı Salman Kotan Fatma AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 

Amasya Erdemir Avni AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Amasya Gülle Akif AK Parti Katılmadı Katılmadı Kabul 

Amasya Unsal Hüseyin CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Akıncı Zekeriya CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Aksoy Bekir MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Parti S.S. 410 S.S. 366 S.S. 415 

Ankara Asan Aşkın AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Atalay Beşir AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Ateş Yılmaz CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Babacan Ali AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Ankara Baytok Nesrin CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Bingöl Tekin CHP Red Kabul Katılmadı 

Ankara Bölükbaşı Ahmet Deniz MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Çağlayan Mehmet Zafer AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Çiçek Cemil AK Parti Katılmadı Kabul Katılmadı 

Ankara Dağı Zeynerj AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ankara Denemec Reha AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ankara Erdem Eşref CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Gedikli Bülent AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Halıcı Mehmet Emrehan Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara İpek Haluk AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara İyimaya Ahmet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Ankara Kapusuz Salih AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Ankara Kavatürk Burhan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ankara Koca Faruk AK Parti Kabul Katılmadı Kabul 

Ankara Okav Hakkı Süha CHP Red Kabul Red 

Ankara Özcan Mehmet Zekai AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Özdalga Nazmi Haluk AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ankara Paçacı Mustafa Cihan MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Pehlivan Mücahit Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Sav Önder CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Türkeş Yıldırım Tuğrul MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ankara Yazıcıoğlu Mustafa Said AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalya Arıcı Abdurrahman AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 

Antalva Badak Sadık AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Antalya Bavkal Deniz CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalya Cavusoğlu Mevlüt AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalva Çöllü Hüsnü CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalya Emek Atila CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalya Günal Mehmet MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalya lrbeç Yusuf Ziya AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Antalya Kaptan Osman CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalva Süner Tayfur CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalya Şahin Mehmet Ali AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalva Toskay Tunca MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Antalya Yıldız Hüseyin MHP Red Kabul Red 

Artvin Arifağaoğlu Metin CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Artvin Çolak Ertekin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Aydın Atay Mehmet Fatih CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aydın Erdem Mehmet AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aydın Ertürk Ahmet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Avdın Koç Atilla AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aydın Kumcuoğlu Ertuğrul MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Avdın Taner Recep MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aydın Uzunırmak Ali MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Balıkesir Akbaş Ayşe AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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İli Soyadı Adı Par t i S.S. 410 S.S. 366 S.S. 415 

Balıkesir Aydoğan Ergün CHP Red Katılmadı Red 

Balıkesir Bulut Ahmet Duran MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Balıkesir Özgün İsmail AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Balıkesir Öztaylan Mehmet Cemal AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Balıkesir Pazarcı Hüseyin DSP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Balıkesir Sali Ali Osman AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Balıkesir Uğur Ahmet Edip AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Bilecik Poyraz Fahrettin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bilecik Tüzün Yaşar CHP Red Kabul Red 

Bingöl Ataoğlu Kazım AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bingöl Coşkun Yusuf AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bingöl Yılmaz Cevdet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bitlis Ergezen Zeki AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bitlis Karabaş Mehmet Nezir DTP Red Katılmadı Katılmadı 

Bitlis Kiler Vahit AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bitlis Taşar Cemal AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bolu Coşkunyürek Yüksel AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bolu Metin Fatih AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bolu Yılmaz Metin AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Burdur Alp Mehmet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Burdur Özçelik Bayram AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Burdur Özkan Ramazan Kerim CHP Red Kabul Red 

Bursa Büyükataman İsmet MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bursa Candemir Çelik Canan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bursa Çakmak Hayrettin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bursa Çelik Faruk AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Bursa Demirel Kemal CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bursa Homriş H. Hamit MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bursa Karapasaoğlu Mehmet Altan AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Bursa Kızılcıktı Sedat AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Bursa Koyuncu Ali AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bursa Kul Ali AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bursa Ocakden Mehmet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Bursa Övmen Onur Başaran CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bursa Özensoy Necati MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bursa Özer Abdullah CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Bursa Tuncak Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bursa Tutan Mehmet Emin AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Çanakkale Cengiz Mustafa Kemal MHP Red Kabul Katılmadı 

Çanakkale Daniş Mehmet AK Parti Kabul Katılmadı Kabul (Mük.) 

Çanakkale Kuşku Müjdat AK Parti Kabul Katılmadı Kabul (Mük.) 

Çanakkale Küçük Ahmet CHP Red Katılmadı Red 

Çankırı Akman Nurettin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Çankırı Bukan Ahmet MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Çarıkın Kınıklıoğlu Suat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Çorum Aydoğmuş Ahmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Çorum Bağcı Cahit AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Çorum Günday Derviş CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Çorum Kafkas Agah AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Çorum Yıldırım Murat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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Denizli Ayhan Emin Haluk MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Denizli Ekici Mithat AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Denizli Erçelebi Hasan DSP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Denizli Erdoğan Mehmet Salih AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Denizli Ertemür Ali Rıza CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Denizli Kavaf Selma Aliye AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Denizli Yüksel Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Diyarbakır Arslan M. İhsan AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Arzu Kutbettin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Diyarbakır Aslan Osman AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Diyarbakır Birdal Akın DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Demirtaş Selahattin DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Eker Mehmet Mehdi AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Kışanak Gültan DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Kurt Abdurrahman AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Diyarbakır Merdanoğlu Ali İhsan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Diyarbakır Tueluk Avsel DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Edirne Budak Necdet AK Parti Kabul (Mük.) Kabul Kabul 

Edirne Çakır Rasim CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Edirne Pacarız Bilsin CHP Katılmadı Katılmadı Red 

Edirne Uslu Cemaleddin MHP Red Kabul Red 

Elazığ Cetinkava Mehmet Necati AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Elazığ tşbaşaran Feyzi AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Elazığ Öztürk Tahir AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Elazığ Septioğlu Faruk AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Elazığ Yanılmaz Hamza AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Erzincan Karakelle Sebahattin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Erzincan Tınastepe Erol CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Erzincan Yıldırım Binali AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Erzurum Akdağ Recep AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Erzurum Aksak Muhyettin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Erzurum Aydın Saadettin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Erzurum Dağcı Çığlık Fazilet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Erzurum Ertugay Zeki MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Erzurum Gülyurt Muzaffer AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Erzurum Kavaz İbrahim AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Eskişehir Asil Bevtullah MHP Red Kabul Red 

Eskişehir teli Hüseyin Tayfun Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Eskişehir Mercan Hasan Murat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Eskişehir Öztürk Emin Nedim AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Eskişehir Sönmez Fehmi Murat CHP Red Katılmadı Katılmadı 

Eskişehir Unakıtan Kemal AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Gaziantep Ağyüz Yasar CHP Red Kabul Red 

Gaziantep Durdu Mahmut AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Gaziantep Ekici Akif CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Gazianteo Erdoğan Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Gaziantep Mazıcıoğlu Halil AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Gaziantep Müftüoğlu Özlem AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Gaziantep Özdemir Hasan MHP Kabul Katılmadı Katılmadı 

Gaziantep Sarı Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 
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Gaziantep Şahin Fatma AK Parti Katılmadı Kabul Katılmadı 

Gaziantep Şimşek Mehmet AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Giresun Canikli Nurettin AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Giresun Karaibrahim Eşref CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Giresun Özkan Murat MHP Red Katılmadı Katılmadı 

Giresun Sönmez Hacı Hasan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Giresun Temür Ali AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Gümüşhane Aydın Kemalettin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Gümüşhane Doğan Yahya AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Hakkari Geylani Hamit DTP Red Katılmadı Katılmadı 

Hakkari Özbek Abdulmuttalip AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Hakkari Zeydan Rüstem AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Hatay Çay Fuat CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Hatay Çirkin Süleyman Turan MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Hatay Durgun Gökhan CHP Red Katılmadı Katılmadı 

Hatay Ergin Sadullah AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Hatay Kahya Abdülhadi AK Parti Katılmadı Kabul (Mük.) Kabul 

Hatay Karasayar Orhan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Hatay Öztürk Mustafa AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Hatay Şanverdi Fevzi AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Hatay Yazar Abdulaziz CHP Katılmadı Kabul Katılmadı 

Hatay Yılmaz İzzettin MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İsparta Bilgiç Süreyya Sadi AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İsparta Coşkuner Mevlüt CHP Red Katılmadı Katılmadı 

İsparta Dilek Mehmet Sait AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İsparta Korkmaz Süleyman Nevzat MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İsparta Kurt Haydar Kemal AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Mersin Akkuş Akif MHP Red Kabul Katılmadı 

Mersin Çelik Behiç MHP Katılmadı Kabul Red 

Mersin Er Ali AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Mersin Gök İsa CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Mersin İnan Ömer AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Mersin Oksal Ali CHP Red Katılmadı Katılmadı 

Mersin Öztürk Ali Rıza CHP Red Kabul Red 

Mersin Seçer Vahap CHP Red Kabul Red 

Mersin Şandır Mehmet MHP Kabul Kabul Red 

Mersin Tüzmen Kürşad AK Parti Katılmadı Kabul Katılmadı 

Mersin Ural Kadir MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Mersin Üskül Mehmet Zafer AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

İstanbul Ağırbaş Ayşe Jale DSP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Aksu Abdülkadir AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

İstanbul Akşener Meral MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Akşit Güldal AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Arat Necla CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Ataş Mustafa AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Ayva Lokman AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Bağış Egemen AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Bahçekapılı Ayşe Nur AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Başesgioğlu Murat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Bayraktar Nusret AK Parti Kabul Kabul Kabul 
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İstanbul Beşli Hüseyin AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

İstanbul Birinci Necat AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Bol Fuat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Büyükkaya Alaattin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Çamuroğlu Reha AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Çubukçu Nimet AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Dedegil Alev AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Denizolgun Mehmet Beyazıt AK Parti Katılmadı Kabul Katılmadı 

İstanbul Dinçer Ömer AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Domaç Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Ekren Nazım AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Elekdağ Mustafa Şükrü CHP Red Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Erdoğan Recep Tayyip AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Güllüce İdris AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Günay Ertuğrul AK Parti Katılmadı Kabul Katılmadı 

İstanbul Gündüz İrfan AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Hacaloğlu Algan CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul İncekara Halide AK Parti Kabul Katılmadı Kabul 

İstanbul Kaçır Ünal AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

İstanbul Kalsın Canan AK Parti Katılmadı Kabul Katılmadı 

İstanbul Kaya Atila MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Keleş Birgen CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Kesici İlhan CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Kılıçdaroğlu Kemal CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Kıyıkhk Feyzullah AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Koral Recep AK Parti Katılmadı Kabul Katılmadı 

İstanbul Korkmaz Esfender CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Kuzu Burhan AK Parti Katılmadı Kabul Kabul 

İstanbul Macit Hasan DSP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Melen Mithat MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Memecan Mesude Nursuna AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Meral Bayram Ali CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Mert Hüseyin DSP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Müezzinoğlu Mehmet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

İstanbul Öktem Şinasi CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Özpolat Mehmet Ali CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Özvürek Mustafa CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Piltanoğlu Türkönc Özlem AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Sekmen Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Serter Fatma Nur CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Sevigen Mehmet CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Sovsal Çetin CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Sözen Edibe AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Şafak Ümit MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Şahin İdris Nairn AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

İstanbul Tamaylıgil Bihlun CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Tan Ahmet Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Topuz Ali CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Torlak Durmuşali MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Tuncel Sebahat DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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İstanbul Uras Mehmet Ufuk Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yağız Süleyman DSP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yardımcı Hasan Kemal AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İstanbul Yazıcı Hayati AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yıldız Sacid CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İstanbul Yiğit İbrahim AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İzmir Aksov Taha AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İzmir Anadol Kıvılcım Kemal CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Arıtman Canan CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Aydın Mehmet AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Ayhan Selçuk CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Bal Şenol MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Baratalı Bülent CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Birgün Recai Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Ersin Ahmet CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Erten Abdurrezzak CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Gönül Mehmet Vecdi AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Hasgür İbrahim AK Parti Katılmadı Kabul Kabul 

İzmir Hotar Göksel Fatma S. Nükhet AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Kalkan Erdal AK Parti Kabul Kabul Kabul 

İzmir Katmerci İsmail AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Mumcu Şükran Güldal CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Oyan Oğuz CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Öztürk Harun DSP Red Kabul Katılmadı 

İzmir Sipahi Kamil Erdal MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Susam Mehmet Ali CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Tanrıkulu Ahmet Kenan MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Tekelioğlu Mehmet Sayım AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İzmir Vural Oktay MHP Katılmadı Kabul Red 

İzmir Yemişçi Tuğrul AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kars Dağdaş Gürcan MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kars Güven Mahmut Esat AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kars Karabayır Zeki AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kastamonu Altan Hasan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kastamonu Köylü Hakkı AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kastamonu Serdaroğlu Mehmet MHP Kabul Kabul Katılmadı 

Kastamonu Sıvacıoğlu Musa AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kayseri Çakmakoğlu Sabahattin MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kayseri Elitaş Mustafa AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kayseri Karayel Yaşar AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kayseri Kulkuloğlu Mehmet Şevki CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kayseri Öksüzkaya Ahmet AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Kayseri Yakut Sadık AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kayseri Yıldız Taner AK Parti Katılmadı Kabul Kabul 

Kırklareli Banş Tansel CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kırklareli Dibek Turgut CHP Red Kabul Red 

Kırklareli Sançam Ahmet Gökhan AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Kırşehir Arslan Mikail AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kırşehir Çalışkan Abdullah AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kırşehir Çobanoğlu Metin MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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Kocaeli Ayar Eyüp AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kocaeli Baştopçu Muzaffer AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Kocaeli Durmuş Cumali MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kocaeli Erenkaya Hikmet CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kocaeli Ereün Nihat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kocaeli Gönül Azize Sibel AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kocaeli Isık Fikri AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kocaeli Pepe Osman AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kocaeli Selvi Mehmet Cevdet CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Konya Angı Hasan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Konya Bal Faruk MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Konya Büyükakkaşlar Ahmet AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Konya Candan Muharrem AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Konya Çetinkaya Abdullah AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Konya Erdem Orhan AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Konya Güçlü Sami AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Konya Kabakçı Mustafa AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Konya Kalaycı Mustafa MHP Red Kabul Red 

Konya Kart Atilla CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Konya Öksüz özkan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Konya Özkul Kerim AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Konya öztürk Ali AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Konya Tuna Hüsnü AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Konya Tüfekçi Harun AK Parti Kabul Katılmadı Kabul 

Konya Türkmenoğlu Ayşe AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kütahya Aksoy Soner AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kütahya Biçer İsmail Hakkı AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kütahya Işık Alim MHP Red Kabul Katılmadı 

Kütahya Kinay Hasan Fehmi AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kütahya Ordu Hüsnü AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kütahya Tuğcu Hüseyin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Malatya Aslanoğlu Ferit Mevlüt CHP Red Kabul Red 

Malatya Çalık Öznur AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Malatya Fındıklı Mahmut Mücahit AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Malatya Koca İhsan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Malatya Ölmeztoprak Fuat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Malatya Öz Ömer Faruk AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Malatya Şahin Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Manisa Akçay Erkan MHP Red Kabul Red 

Manisa Arınç Bülent AK Parti Kabul Katılmadı Kabul 

Manisa Berber Recai AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Manisa Bilen İsmail AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Manisa Çerçi Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Manisa Enöz Mustafa MHP Red Katılmadı Katılmadı 

Manisa Mengü Şahin CHP Katılmadı Kabu! Katılmadı 

Manisa Orhan Ahmet MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Manisa Tanrıverdi Hüseyin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Manisa Yetenç Mustafa Erdoğan Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Arıkan Fatih AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kahramanmaraş Doğan Avni AK Parti Kabul Kabul Kabul 

- 1024 -



TBMM B: 110 25 . 6 . 2009 
İli Soyadı Adı Par t i S.S. 410 S.S. 366 S.S. 415 

Kahramanmaraş Kaynak Veysi AK Parti Kabul Kabul Kabul 
Kahramanmaraş Özbolat Durdu CHP Red Kabul Katılmadı 
Kahramanmaraş Pakdil Nevzat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Paksoy Mehmet Akif MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kahramanmaraş Sağlam Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kahramanmaraş Tathbal Cafer AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 

Mardin Ayna Emine DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Mardin Şahkulubey Gönül Bekin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Mardin Çelebi Süleyman AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Mardin Demir Mehmet Halit AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Mardin Türk Ahmet DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Mardin Yüksel Cüneyt AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Muğla Arslan Ali CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Muğla Ergin Gürol CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
Muğla Ergun Metin MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Muğla Hıdır Mehmet Nil AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Muğla Özden Yüksel AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
Muğla Topuz Fevzi CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Muş Karayağız Seracettin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Muş Sakık Sırrı DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Muş Yaman M. Nuri DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Muş Yılmaz Medeni AK Parti Kabul Kabul Kabul 
Nevşehir Dede Mahmut AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 
Nevşehir Feralan Ahmet Erdal AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Nevşehir Köybaşı Rıtvan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Niğde Göksel İsmail AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Niğde İnan Mümin MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Niğde Selamoğlu Muharrem AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 

Ordu Fatsa Eyüp AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Ordu Güler Mehmet Hilmi AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ordu Güner Rahmi CHP Red Kabul Katılmadı 

Ordu Hamarat Mustafa AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ordu Yalçın Rıdvan MHP Red Kabul Red 

Ordu Yılmaz Ayhan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Ordu Yılmaz Enver AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Rize Bayramoğlu Bayram Ali AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Rize Çırakoğlu Lütfı AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Rize Yılmaz Ahmet Mesut Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sakarya Cebeci Erol Aslan AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
Sakarya Çelik Hasan Ali AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Sakarya Dişli Şaban AK Parti Katılmadı Katılmadı Kabul 
Sakarya Kutluata Münir MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sakarya Üstün Ayhan Sefer AK Parti Kabul Kabul Kabul 
Sakarya Yıldırım Recep AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Samsun Binici Suat CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Samsun Çakır Osman MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Samsun Demir Cemal Yılmaz AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Samsun Demir Mustafa AK Parti Katılmadı Katılmadı Kabul 
Samsun Kılıç Suat AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Samsun Koç Ahmet Haluk CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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Samsun öztürk Fatih AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Samsun Şahinoğlu Birnur AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Samsun Yeni Ahmet AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Siirt Demirkıran Afif AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Siirt Helvacıoğlu Memet Yılmaz AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Siirt Özçelik Osman DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sinop Altay Engin CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sinop Dodurgalı Abdurrahman AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sinop Tıngıroğlu Kadir AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sivas Açıkalın Mehmet Mustafa AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sivas Kılıç Osman AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Sivas Özdemir Malik Ecder CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Sivas Uzun Selami AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Sivas Yeri ikaya Hamza AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Tekirdağ Akbulut Tevfık Ziyaeddin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Tekirdağ Nalcı Kemalettin MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Tekirdağ Öztrak Faik CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Tekirdağ Taylan Necip AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Tekirdağ Tütüncü Enis CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Tokat Aslan Zeyid AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Tokat Ayalan Şükrü AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Tokat Demir Osman AK Parti Kabul Katılmadı Kabul 

Tokat Diren Orhan Ziya CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Tokat Doğru Reşat MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Tokat Gülsün Hüseyin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Tokat Yüksel Dilek AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Trabzon Aykan Asım AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Trabzon Cumur Mustafa AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Trabzon Erdöl Cevdet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Trabzon Göktaş Kemalettin AK Parti Kabul Katılmadı Katılmadı 

Trabzon Hamzaçebi Mehmet Akif CHP Red Katılmadı Katılmadı 

Trabzon özak Faruk Nafiz AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Trabzon Seymenoğlu Safiye AK Parti Kabul Katılmadı Kabul 

Trabzon Yunusoğlu Süleyman Latif MHP Red Kabul Katılmadı 

Tunceli Genç Kamer Bağımsız Red Katılmadı Katılmadı 

Tunceli Halis Şerafettin DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Akman Yahya AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Şanlıurfa Başak Ramazan AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Binici İbrahim DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Cevheri Sabahattin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Eyyûpoğlu Seyit Bağımsız Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Gülpınar Eyyüp Cenap AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa İzol Zülfikar AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Şanlıurfa Kuş Mustafa AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Önen Abdulkadir Emin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Özyavuz Çağla Aktemur AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şanlıurfa Yetkin Abdurrahman Müfit AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Uşak Coşkunoğlu Osman CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Uşak Çetin Mustafa AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Uşak Uslu Nuri AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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Van Altun Kerem AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Van Çelik Hüseyin AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Van Dinçer İkram AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Van Kurtulan Fatma DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Van Orhan Gülsen AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Van Türkmenoğlu Kayhan AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Van Üçer Özdal DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Yozgat Akgül Abdülkadir AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Yozgat Bozdağ Bekir AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Yozgat Coşkun Osman AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Yozgat Çiçek Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Yozgat Ekici Mehmet MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Yozgat Öztürk Mehmet Yaşar Türkiye P. Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Zonguldak Erdoğan Fazlı AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Zonguldak Kocal Ali CHP Red Kabul Katılmadı 

Zonguldak Köktürk Ali İhsan CHP Red Kabul Katılmadı 

Zonguldak Toptan Koksal AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Zonguldak Türkmen Polat AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aksaray Açıkgöz Ruhi AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aksaray Alaboyun Ali Rıza AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aksaray Ertuğrul Osman MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Aksaray İnceöz İlknur AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bayburt Battal Fetani AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bayburt Güney Ülkü Gökalp AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Karaman Akgün Mevlüt AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Karaman Çalış Hasan MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Karaman Elvan Lütfı AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kırıkkale Durmuş Osman MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kırıkkale Erdem Vahit AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kırıkkale Kıratlı Turan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Kırıkkale Özbayrak Mustafa AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Batman Akat Ata Ayla DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Batman Ekmen Mehmet Emin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Batman İnal Ahmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Batman Yıldız Bengi DTP Kabul Katılmadı Katılmadı 

Şırnak Bayındır Sevahir DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şırnak Kaplan Hasip DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Şırnak Sevda Abdullah Veli AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bartın Tunç Yılmaz AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Bartın Yalçınkaya Muhammet Rıza CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Ardahan Kaya Saffet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Ardahan Öğüt Ensar CHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İğdır Buldan Pervin DTP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

İğdır Güner Ali AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Yalova Evcin İlhan AK Parti Kabul Katılmadı Kabul 

Yalova İnce Muharrem CHP Red Katılmadı Katılmadı 

Karabük Ceylan Mehmet AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Karabük Ünal Cumhur AK Parti Kabul Kabul Kabul (Mük.) 

Karabük Ünal Mustafa AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Kilis Devecioğlu Hüseyin AK Parti Kabul Kabul Kabul 
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Kilis Kara Hasan AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Osmaniye Bahçeli Devlet MHP Katılmadı Katılmadı Katılmadı 

Osmaniye Coşkun Hakan MHP Red Kabul Red 

Osmaniye Doğruer İbrahim Mete AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Osmaniye Kastal Durdu Mehmet AK Parti Kabul Kabul Katılmadı 

Düzce Erbay Celal AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Düzce Kaşıkoğlu Metin AK Parti Kabul Kabul Kabul 

Düzce Yakış Yaşar AK Parti Katılmadı Katılmadı Katılmadı 
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XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, iki avukatın gözaltına alınmasına ilişkin sorusu ve 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7572) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Adalet Bakam Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından Anayasanın 
98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırmasını ^aTğlianmla arz 
ederim. 13.04.2009 

Avukatlar günü 05.04.2009 tarihinde ,eski İstanbul Barosu yöneticisi Av.Murat Çelik,eşi Baro 
CMK görevlisi Av.Several Balıklaya Çelik ve üç yaşlarında kızlan ile tatil amaçlı olarak 
Büyükada Princess otel'de konaklarken sabaha karşı saat 04.00 sıralan Büyükada polisi 
tarafından yasadışı ve keyfi bir şekilde gözaltına alınmışlardır.Avukatlann Adalar nöbetçi 
savcısı Adil Özer ile görüşmesine rağmen beni ilgilendiren bir sorun yok 
denilmiştir.Yakalama gerekçesi olarak gösterilen İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi 2003/39 
sayılı yakalama karan 18.06.2008 tarihinde kaldırılmış ve resmi düşümü yapıldığı 
halde,İstanbul Baro Başkama müdahalesine rağmen iki avukat avukatlar gününde keyfi olarak 
gözaltına alınmıştır Avukatlar gününde gözaltına alınan avukatlar saat 13.00 sıralan İstanbul 
savcılığına çıkanlmış,yakalama karan bulunmadığı için hiçbir işlem yapılmadan serbest 
bırakılmışlardır.Bu olay basma ve yargıya yansımıştır. 

SORULAR : 

l -Yakalama emri veren Savcılar,yakalama emri geri alındıktan sonram ıj£denf a$n? anda düşüm 
yapmamaktadırlar.Ernniyet ve Jandarma kayıtlarına merkezi bilgisayar sistemi ve "e-devlet" 
uygulaması ile anında geçmesi gereken bilgiler,neden geçmiyor. 

2-Bugüne kadar uygulamada bu olaya benzer kaç göz altı ve yakalama yaşandı, keyfi 
uygulamalar ve görevlilerin Anayasanın 90 nci maddesi ve AİHS nin 5 nci maddesi uyannca 
kişi güvenliği ve özgürlüğünün ihlali sonucu doğuran bu işlemlerde sorumlular hakkında ne 
tür bir soruşturma açılmaktadır. 

3-Avukatlar gününde.iki avukatın düşümü yapılan bir yakalama kaydı nedeniyle basma da 
yansıyan gözaltı ve yakalanmalan, kötü muamele görmeleri nedeniyle bakanlıkça ne tür bir 
işlem yapılmıştır. 

Hasip KAPLAN 
Şırnak Milletvekili 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.0O.O0.O3/1371/3036 £4/06/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24/04/2009 tarihli ve A.01.0.GMS.0. 
10.00.02-12652 sayılı yazı, 

b) 18/05/2009 tarihli ve 1189/2548 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7572 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 99. maddesi uyannca hazırlanan ceyap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

îadullah ERGİN 
Bakan 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.O.00.00.O3//1369/3034 jt£/06/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Hasip KAPLAN 
Şırnak Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7572 Esas No.lu 
yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 14/05/2009 tarihli ve 2009/5126 B.M. sayılı 
yazısıyla; 

A) Soru önergesinde adı geçen Murat Çelik hakkında, İstanbul 9. Asliye Ceza 
Mahkemesince, "Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif etmek" suçundan yapılan yargılamada 
savunması alınamadığından yakalama kararı verildiği; çıkarılan yakalama emrinin, 
Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu tarafından 07/05/2008 tarihi itibanyla kayıt edildiği ve 
gereği için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği; 

Adı geçenin 18/06/2008 tarihinde kendiliğinden Mahkemeye başvurması üzerine 
ifadesinin alındığı ve yakalama emriyle ilgili düşüm verildiği; düşüm yazısının 19/06/2008 
tarihinde gelmesi üzerine, infaz Bürosu tarafından, UYAP sistemi dâhil, düşüm işleminin 
yapıldığı; düşüm yazısının 04/07/2008 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne zimmetle 
gönderildiği; 

Adı geçenin 07/11/2008 tarihinde İnfaz Bürosuna müracaat ederek, aynı düşüm 
yazısını, bir kez de elden götüreceğini bildirmesi üzerine, bir örneğinin de şahsa verildiği; 

İlgilinin aynı evraktan dolayı, hafta sonu olan 05/04/2009 tarihinde, polis tarafından 
getirilmesi üzerine kayıtların kontrol edilerek yeni bir düşüm verildiği ve derhal serbest 
bırakıldığı; 

B) Soru önergesine konu edilen olayla ilgili olarak, bir güvenlik görevlisi hakkında 
"görevi kötüye kullanmak " suçundan kamu davası açıldığı, 

Bildirilmiştir. 
II- Bakanlığımız kayıtlannın incelemesinden; 
UYAP ile kolluk kuvvetlerince aranan kişilerin takibinde kullanılan İçişleri Bakanlığı 

KIHBI Sistemi arasındaki entegrasyonun 01/08/2008 tarihinde aktif edildiği; 
01/08/2008 tarihinden önce verilen yakalama veya yakalamanın kaldırılması 

kararlarının, UYAP'a veri olarak kaydedilmekle birlikte, adliye ile kolluk kuvvetleri arasında, 
aranan kişilerle ilgili bilgi ve belge akışının bilgisayar sistemi kullanılmaksızın, kağıt 
ortamında gerçekleştirildiği; 

01/08/2008 tarihinden sonra, kolluk kuvvetlerinin, ceza mahkemelerince esas/değişik 
iş dosyası üzerinden verilen yakalama kararları ile Cumhuriyet başsavcıhklannca ilamat, 
hapsen tazyik ve disiplin hapsi dosyalanndan verilen yakalama kararftûjını UYAP üzerinden 
sorgulayabildiği; UYAP'ta kayıtlı bulunan bir yakalama kararıruri^aldırıldığı anda, ilgili 
kişinin aranmadığının kolluk kuvvetlerince de eş zamanlı olarak ^rü/pt/ildiği,/ 

Anlaşılmıştır. /Ill / 
Bilgiİerinize arz ederim. / f i l X*\ 

\Yy Sadullah ERGİN 
Bakan 
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S a y g ı l a r ı m l a , 

^ O k t a y V u r a l 
i zm i r Mil letveki l i 

1-29 Mart 2009 Mahal l i idare ler " s e ç i m d ö n e m i " b o y u n c a s e ç i m l e ilgili 
m e v z u a t v e Y S K karar lar ı a l e y h i n e d a v r a n m a k t a n d o l a y ı k a ç ihlal tespit 
edi lmişt i r? Y a p ı l a n ihlallerin m e v z u a t t a t a n ı m l a n a n nitel iklerine g ö r e a y r ı m ı 
ned i r? B u ihlallerin T ü r k i y e gene l i v e s e ç i m çev re le r i i t ibariyle d a ğ ı l ı m ı ned i r? 
B u ih la l ler , h a k k ı n d a h a n g i iş lemler , hang i m a k a m l a r ta ra f ından 
gerçekleşt i r i lmişt i r? 

2 - S e ç i m s o n u ç l a r ı n a y a p ı l a n it iraz aded i , s e ç i m çev re le r i i t ibariyle kaçt ı r? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.OO.03/1358/3O06 ^ 0 6 / 2 0 0 9 
Konu : Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11/05/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.O. 
10.00.02-12796 sayılı yazı, 

b) 01/06/2009 tarihli ve 1236/2718 sayılı yazı. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından Bakanlığımıza 
yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7593 Esas No.lu soru önergesine ilişkin 
cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap örneği iki nüsha 
halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yerel seçimlerdeki ihlaller ve itirazlara ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in cevabı (7/7593) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

A ş a ğ ı d a y e r a lan so ru l a r ım ın A d a l e t B a k a n ı S a y ı n M e h m e t A l i Ş a h i n 
ta ra f ından y a z ı l ı o la rak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı a r z e d e r i m . 16 N i s a n 2 0 0 9 . 
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T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.03/1356/3004 £1/06/2009 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayın Oktay VURAL 
İzmir Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/7593 Esas No.lu soru 
önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

I- A) Anayasanın "Seçimlerin genel yönetim ve denetimi" kenar başlıklı 79. maddesinde; 
"Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. 
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi vc dürüstlüğü ile 

ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla 
ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme 
görevi Yüksek Seçim Kumlunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararlan aleyhine başka bir mercie 
başvurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla 
düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi 
Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli 
oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili 
seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile 
ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması. Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesi, işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde 
uygulanan hükümlere göre olur."; 

B) Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye 
başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği 
seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında uygulanacak 
hükümleri belirleyen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri vc Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun; 

1- "Seçim işlerinin yürütülmesi" kenar başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasında "Seçim 
işleri, seçim kurullarınca yürütülür."; 

2- Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerinin düzenlendiği 14. maddesinin birinci 
fıkrasının (5) numaralı bendinde, "İl ve İlçe seçim kurullannın teşekkülünü sağlamak, il seçim 
kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden 
önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,"; (10) numaralı bendinde, "İl 
seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal 
cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu 
hususla gereken genelgeleri zamanında yapmak,"; 
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3- İl seçim kurulunun görev ve yetkilerinin düzenlendiği 16. maddesinin birinci fıkrasının 
(1) numaralı bendinde, "İl seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için 
gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek,"; (3) numaralı bendinde, "ilçe seçim 
kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceliyerek derhal karara 
bağlamak,"; 

4- İlçe seçim kurulunun görev ve yetkilerinin düzenlendiği 20. maddesinin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinde "İlçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için 
gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek,", 

Hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır. 
II- 29 Mart 2009 tarihli mahallî idareler seçimi, yukarıda yazılı Anayasa, 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2972 sayılı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının gözetimi ve denetimi altında 
yapılmıştır. 

III- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 28/05/2009 tarihli ve C.05.0.İMİ.0.88-090. 
05-5254 sayılı yazısıyla; 

Anayasanın 79. maddesi hükmü gereğince seçimlerin yönetim ve denetimini yürüten 
Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin (1) ilâ (14) numaralı bentlerinde sayıldığı; kararları 
aleyhine başka bir mercie başvurulamayacağı; 

Anayasanın 98. maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim 
yollarının düzenlendiği; sözlü ve yazılı soruların Başbakanlıktan veya bakanlardan bilgi isteme 
biçiminde olacağının belirtildiği; bu bilgi isteme ve denetimin amacının, yürütme organının iş ve 
işlemleri hakkında bilgilenmek ve bilgi sahibi olmak olduğu; 

Kurulun görev alanına giren konular hakkında Başbakan veya bakanlardan yazılı soru 
yoluyla bilgi istenilmesinin, Anayasanın Yasama Bölümünde yer alan Yüksek Seçim Kurulunun 
yargısal niteliği ve konumu ile bağdaşır görülmediğinden, som önergesinde sorulan hususlara 
cevap verilmesine ilişkin istemin uygun görülmediği, 

Bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Bakan 
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3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana 'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 

yapılan yardımlara, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerine ve yapılan yardımlara, 
ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/7716), (7/7717) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını an ederim. Saygılanmla.22.04.2009 

5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi l'inci fıkrası (c) bendinde "Vakıfların harcamalarını, iş ve 

işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli 

tedbirleri almak, vakıflara çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının 

kriterlerini belirlemek" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görevleri 

arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. Adana İlimizde muhtaç yurttaşlara Nisan 2008-Nisan 2009 arasında ve aylar 

itibariyle İl Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ne kadar ayni ve nakdi yardım 

yapılmıştır? 

2. Adana ilimize bağlı ilçelerde muhtaç yurttaşlara Nisan 2008-Nisan 2009 

arasında ve aylar itibariyle İlçe Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ne 

kadar ayni ve nakdi yardım yapılmıştır? -

3. Adana İlimizde Nisan 2008-Nisan 2009 arasında ve aylar itibariyle Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun gelirleri ne kadar olmuştur? Aynı dönem İçin anılan 

fona genel bütçeden ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? Genel bütçe dışında yapılan 

aktarımlar ne kadardır? 

4. Adana ilimizde Yerel seçim döneminde Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları aracılığıyla yapılan yardımlar hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğüne kaç şikayet başvurusu gerçekleşmiştir? Söz konusu şikayetler konusunda 

yapılan işlemler nelerdir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Adana Milletvekili 

5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi l'inci fıkrası (c) bendinde "Vakıfların harcamalarını, işve 

işlemlerini araştırmak ve incelemek, İzlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli 

tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının 

kriterlerini belirlemek" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görevleri 

arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. Ülkemiz genelinde muhtaç yurttaşlara Nisan 2008 Nisan 2009 arasında ve 

aylar itibariyle il ve ilçelerde bulunan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 

ne kadar ayni ve nakdi yardım yapılmıştır? 

2. Nisan 2008-Nisan 2009 arasında ve aylar itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Fonunun gelirleri ne kadar olmuştur? Aynı dönem için anılan fona genel bütçeden 

ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? Genel bütçe dışında yapılan aktarımlar ne kadardır? 

3. Nisan 2008 tarihinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunda birikmiş 

bulunan kaynak miktarı ne kadardı? Nisan 2009 itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Fonunda kalan kaynak miktarı ne kadardır? 

4. Yerel seçim döneminde Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 

yapılan yardımlar hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne kaç 

şikayet başvurusu gerçekleşmiştir? Söz konusu şikayetler konusunda yapılan İşlemler 

nelerdir? 
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Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.22.04.2009 



T B M M B : 110 25 . 6 . 2009 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006- / î ^ o 23/06/2009 
KONU : Soru Önergesi 7 / 7 7 1 6 , 7 / 7 7 1 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 15.05.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-12966 sayılı yazısı, 

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 28.05.2009 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65.604.05-216-8877 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulisi GÜVELMn Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7716 ve 
7/7717 sayılı yazılı soru önergeleri cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hayati YAZI 
Devlet Bakanı 

MCI 

Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
( S t r a t e j i G e l i ş t i r m e M ü d ü r l ü ğ ü ) 

S a y ı : B . 0 2 . 1 . S Y D . 0 . 6 5 . 6 0 4 . 0 5 - 2 1 6 — W ^ 28/05/2009 
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 
( S n . H a y a t i Y A Z I C I ) 

î l g i : 1 5 . 0 5 . 2 0 0 9 t a r i h l i v e B . 0 2 . 0 . 0 0 9 / 0 3 1 / 0 0 6 9 say ı l ı y a z ı n ı z . 

İ lg i y a z ı n ı z d a b e l i r t i l e n A d a n a M i l l e t v e k i l i S a y ı n H u l u s i G Ü V E L ' i n y ö n e l t t i ğ i 7 / 7 7 1 6 
v e 7 / 7 7 1 7 s a y ı l ı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e l e r i n e v e r i l e n c e v a p e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

T . C . 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 
T A R İ H : 1^05.1004 

l a m E M t R O Ğ L U 
G e n e l M ü d ü r V . 

S A Y I 

EK: Soru Önergesi Cevap 
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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 H U L U S İ G Ü V E L ' İ N 7 / 7 7 1 6 E S A S / 

S A Y I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N C E V A P 

CEVAP 1-2 Adana ve ilçelerinde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflan'nın Nisan 2008-Nisan 2009 arasında yaptıkları yardım tutarlarına ilişkin tablo 
aşağıda sunulmuştur. 

İL İLÇE 

NİSAN 2Ü08 - NİSAN 2009 
SYDT FONU 

AKTARIMLARI 
(TL) 

ADANA MERKEZ 1.752.800 
ADANA ALADAĞ 991.243 
ADANA CEYHAN 3.615.421 
ADANA ÇUKUROVA 1.888.960 
ADANA FEKE 1.087.930 
ADANA İMAMOĞLU 2.668.284 
ADANA KARATAŞ 527.147 
ADANA KARAİSALI 696.380 
ADANA KOZAN 3.514.708 
ADANA POZANTI 487.320 
ADANA SAİMBEYLİ 1.275.274 
ADANA SARIÇAM 801.150 
ADANA SEYHAN 10.621.631 
ADANA TUFANBEYLİ 903.777 
ADANA YUMURTALIK 543.740 
ADANA YÜREĞİR 7.914.371 

TOPLAM 39.290.136 

CEVAP 3- Yukarıdaki tabloda Genel Müdürlüğümüzce SYDT Fonundan Adana il ve ilçe 
SYD Vakıflanna aktarılan paylar gösterilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının (SYDV) gelirleri arasında ağırlıklı payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu'ndan (SYDTF) aktanlan kaynaklar oluşturmaktadır. Bilindiği üzere SYDTF 
bütçe dışı bir fondur ve Genel Bütçeye dâhil değildir. Bu nedenle genel bütçeden SYDV'lere 
aktarılan herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. 

CEVAP 4- Bahsi geçen dönemde yapılan yardımlara ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze 
vatandaş nezdinde herhangi bir şikâyet ulaşmamıştır. 

\ 
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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 H U L U S İ G Ü V E L ' İ N 7 / 7 7 1 7 E S A S 
S A Y I L I S O R U Ö N E R G E S İ N E İ L İ Ş K İ N C E V A P 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), ülkemizde sosyal 

yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde yürüten kuruluştur. Ülke 

genelinde tüm il ve ilçelerde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren SYDGM Nisan 2008-Nisan 2009 periyodunda toplam 

tutan 2.135.619.631 TL olan sosyal yardım yapmıştır. 

Bilindiği üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bütçe dışı bir 

fondur ve Genel Bütçeye dahil değildir. Bu nedenle genel bütçeden SYDV'lere aktarılan 

herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Gelir kalemleri 3294 sayılı Kanunda açıkça 

tanımlanan Fon'un Nisan 2008-Nisan 2009 döneminde gelirleri 1.651.078.255 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Güçlü bir kaynak yapışma sahip Fon'da Nisan 2008'de biriken kaynak miktan 

472.693.714 TL iken bu rakam Nisan 2009'da 562.489.504 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak 

zaman zaman SYDGM'ye ulaşan şikayetler Valilik Makamına veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kuruluna iletilmektedir. 
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4.- Adana Milletvekili Yümaz Tankut'un, Adana 'da dağıtüan yardımlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/7885) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Başbakan Saym Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını; Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz 

Son yıllarda devletin hemen bütün kurumlannın iktidar partisinin hizmetine sokulma çabası 
ile yine devletin hemen bütün imkanlannın iktidar partisinin amaç ve hedefi istikametinde 
kullanmamn alışkanlık haline getirildiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu vakialarin daha çok seçim 
süreçlerinde yaşanması ise dikkat çekmektedir. Son seçim öncesinde de vatandaşlara ayni (Örneğin 
valiliklerin dağıttığı beyaz eşya, mobilya gibi) ve nakdi (Örneğin Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ile belediyelerin parasal yardımları gibi) yardımlar dağıtılması sizin de çok 
yatandan bildiğiniz ve tanık olduğunuz gerçeklerdir. 

Bilinmelidir ki bu tür uygulamalar, ülkemizin geleceğine yönelik ciddi sorun ve tehlikeleri 
de beraberinde getirecektir. 89 yıl önce emperyalizme karşı verilen destansı bir mücadele 
ortamında bile ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde egemenliği asil ve aziz 
nüUetimizin kendisine teslim etme gereği duyulurken, bugün seçmenin tercihini etkileyerek milli 
iradenin hür bir şekilde tecelli etmesinin önüne set çekecek uygulamaların benimsenmiş olması 
hayli manidar, düşündürücü ve kaygı vericidir. Daha yeni geçtiğimiz günlerde Ulusal Egemenlik 
Bayramı'nı kutlarken; en değerli varlıklarımız olan, ülkemizin istikbali olarak gördüğümüz 
çocuklarımıza, milli iradeyi zayıflatacak, milli iradeyi zedeleyecek, hiçe sayacak politikaların 
alışkanlık haline geldiği bir Türkiye teslim etmek istemiyoruz. 

Bu hususlar çerçevesinde; 

1-Bu yılm Ocak, Şubat ve Mart aylarında Adana'da AKP'li belediyeler ile diğer 
belediyelerin ve kamu kurumlannın dağıttıklan nakdi yardımlann miktan nedir? 

2- Bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylannda Adana'da AKP'li belediyeler ile diğer 
belediyelerin ve kamu kurumlarının dağıttıklan ayni yardımların parasal tutan ne kadardır? 

3-Bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında Adana'da dağıtılmak üzere Bakanlıklar ve bağlı 
birimlerince gönderilen ayni ve nakdi yardımlann toplam miktan ne kadardır? 

4- Bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylannda bütün Türkiye genelinde AKP'li belediyeler, 
AKP'li olmayan belediyeler, Bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarınca dağıtılan ve/veya aracılık 
edilen ayni ve nakdi yardım tutarlan ne kadardır? 

ederim. 
Yılmaz TANKUT 

MHP Adana Milletvekfli 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006 1İ../C&2009 
KONU: Soru Önergesi 7/7885 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin, 27.05.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7885-13302/28813 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 28.05.2009 tarih ve B.02. 
O.KKG.0.12/106-146-24/2307 sayılı yazısı. 

c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 10.06.2009 tarih ve 
B.02.1 .SYD.0.65.604.05-235-9432 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Saym Yılmaz TANKUT'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Saym Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/7885 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (c) yazı ve ekleri 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 

Sayı : B.02.1.SYD.0.65.60-J.05- 235 . $^3 L 10/06/2009 
Konu : Soru Önergesi 7/7885 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

İlgi: 03/06/2009 tarihli ve B.02.0.008-1356 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda belirtilen Adana Milletvekili Sayın Yılmaz TANKUT'un Saym 
Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7885 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Soru önergesi Cevap 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ TANKUT'UN 7/7885 ESAS 
SAYILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), ülkemizde sosyal 

yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde yürüten kuruluştur. SYDGM, 

sosyal yardım faaliyetlerini 1986 yılında çıkarılan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Fonu kaynaklarıyla yürütmektedir. Bu kaynakları yine aynı yasa ile ülkemizdeki tüm il ve 

ilçede oluşturulan ve başkanlıklarını illerde Valilerin ilçelerde ise Kaymakamların yaptığı 973 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı kullanmaktadır. Sosyal 

yardımların hedef kitlesi söz konusu yasa ile belirlenmiş olup, sosyal güvencesi bulunmayan 

fakir ve muhtaç vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarının (gıda, 

eğitim, yakacak, barınma, sağlık, gibi) karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmakta, aynca 

çalışabilir durumda bulunanların üretken hale getirilmesine yönelik olarak proje destekleri 

verilmektedir. 

Soru önergesinde iddia edildiği gibi sosyal yardımlar, iktidar partisinin siyasi 

amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla değil; Anayasa'da ifadesini bulan Sosyal Devlet 

İlkesinin hayata geçirilmesi amacıyla asli kamu hizmeti şeklinde sürdürülmektedir. Aynca 

sosyal yardımların sunumunda seçim öncesi veya seçim sonrası gibi bir dönemsellik 

bulunmamakta; tüm yıl boyunca sosyal yardım sunumuna devam edilmektedir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) tarafından Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla 2009 yılının ilk üç aylık döneminde ülke 

genelinde toplam tutarı 708.684.740 TL olan sosyal yardım yapmıştır. 

Bahsi geçen dönemde Adana'da SYDV'ler vasıtasıyla toplam tutan 12.331.966 TL 

olan sosyal yardım yapılmıştır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı -ve -Başbakan- Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.05.06.2009 

îüvel 

Adana Milletvekili 

5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi l'inci fıkrası (c) bendinde "Vakıfların harcamalarını, iş ve 

işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli 

tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım 'programlarının 

kriterlerini belirlemek" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görevleri 

arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. İstanbul ilimizde muhtaç yurttaşlara Nisan 2008-Nisan 2009 arasında ve aylar 

itibariyle İl Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ne kadar ayni ve nakdi yardım 

yapılmıştır? 

2. İstanbul ilimize bağlı ilçelerde muhtaç yurttaşlara Nisan 2008-Nisan 2009 

arasında ve aylar itibariyle İlçe Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ne 

kadar ayni ve nakdi yardım yapılmıştır? 

3. İstanbul ilimizde Nisan 2008-Nisan 2009 arasında ve aylar itibariyle Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun gelirleri ne kadar olmuştur? Aynı dönem için anılan 

fona genel bütçeden ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? Genel bütçe dışında yapılan 

aktarımlar ne kadardır? 

4. İstanbul ilimizde Yerel seçim döneminde Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları aracılığıyla yapılan yardımlar hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğüne kaç şikayet başvurusu gerçekleşmiştir? Söz konusu şikayetler konusunda 

yapılan işlemler nelerdir? 

- 1 0 4 4 -

5.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 
İstanbul 'daki yardımlarına, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Ankara'daki yardımlarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/7897), (7/7898) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN LIĞI'N A 

25 . 6 . 2009 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve • Başbakan-Yardrmcısı Sayın Hayati Yazıcı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.05.05.2009 

5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi l'inci fıkrası (c) bendinde "Vakıfların harcamalarını, iş ve 

işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli 

tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının 

kriterlerini belirlemek" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görevleri 

arasında sayılmaktadır. 

Bu itibarla; 

1. Ankara ilimizde muhtaç yurttaşlara Nisan 2008-Nisan 2009 arasında ve aylar 

itibariyle İl Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ne kadar ayni ve nakdi yardım 

yapılmıştır? 

2. Ankara ilimize bağlı ilçelerde muhtaç yurttaşlara Nisan 2008-Nisan 2009 

arasında ve aylar itibariyle İlçe Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ne 

kadar ayni ve nakdi yardım yapılmıştır? 

3. Ankara İlimizde Nisan 2008-Nisan 2009 arasında ve aylar itibariyle Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun gelirleri ne kadar olmuştur? Aynı dönem için anılan 

fona genel bütçeden ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? Genel bütçe dışında yapılan 

aktarımlar ne kadardır? 

4. Ankara ilimizde Yerel seçim döneminde Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları aracılığıyla yapılan yardımlar hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğüne kaç şikayet başvurusu gerçekleşmiştir? Söz konusu şikayetler konusunda 

yapılan işlemler nelerdir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006- ( 4 #3 
KONU : Soru Önergesi 7/7897,7/7898 

2.S../C&/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 27.05.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-13239 sayılı yazısı, 

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 10.06.2009 tarih ve 
B.02.1.SYD.0.65.604.05-234-9431 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/7897 ve 
7/7898 sayılı yazılı soru önergeleri cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü) 

Sayı : B.02.1.SYD.0.65.604.05- 234 - S ^ 1 10/06/2009 
Konu : Som Önergeleri 7/7897,7/7898 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Hayati YAZICI) 

İlgi: 28.05.2009 tarihli ve B.02.0.008-1322 sayılı yazınız. . 

îlgi yazınızda belirtilen Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in yönelttiği 7/7797 
ve 7/7798 sayılı yazılı soru önergelerine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: Som önergesi Cevap 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL'İN 7/7897 ESAS 
SAYILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN C E V A P 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), ülkemizde sosyal 

yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde yürüten kuruluştur. Ülke 

genelinde tüm il ve ilçelerde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren SYDGM Nisan 2008-Nisan 2009 periyodunda İstanbul'da 

toplam tutarı 92.727.965TL olan sosyal yardım yapmıştır. 

İL İLÇE 
NİSAN 2008 - NİSAN 2009 

SYDT FONU AKTARIMLARI 
(TL) 

İSTANBUL MERKEZ 220.000 
İSTANBUL ADALAR 320.000 
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1.261.250 
İSTANBUL ATAŞEHİR 1.186.600 
İSTANBUL AVCILAR 2.433.555 
İSTANBUL B.ÇEKMECE 2.396.330 
İSTANBUL BAĞCILAR 5.521.790 
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 5.081.110 
İSTANBUL BAKIRKÖY 791.910 
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 1.269.940 
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 1.480.300 
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 920.790 
İSTANBUL BEYKOZ 2.109.330 
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 1.433.160 
İSTANBUL BEYOĞLU 899.495 
İSTANBUL ÇATALCA 943.620 
İSTANBUL ÇEKMEKÖY 916.180 
İSTANBUL EMİNÖNÜ 139.900 
İSTANBUL ESENLER 4.979.560 
İSTANBUL ESENYURT 1.775.920 
İSTANBUL EYÜP 2.769.375 
İSTANBUL FATİH 2.496.570 
İSTANBUL G.OSMANPAŞA 4.303.001 
İSTANBUL GÜNGÖREN 2.415.420 
İSTANBUL K.ÇEKMECE 4.812.295 
İSTANBUL KADIKÖY 1.605.435 
İSTANBUL KAĞITHANE 3.919.614 
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İSTANBUL KARTAL 3.166.650 
İSTANBUL MALTEPE 3.865.950 
İSTANBUL PENDİK 5.011.920 
İSTANBUL SANCAKTEPE 2.225.100 
İSTANBUL SARIYER 1.913.010 
İSTANBUL SİLİVRİ 1.167.230 

İSTANBUL SULTANBEYLİ 3.138.990 
İSTANBUL SULTANGAZİ 2.728.740 
İSTANBUL ŞİLE 402.600 
İSTANBUL ŞİŞLİ 514.695 
İSTANBUL TUZLA 2.199.400 
İSTANBUL ÜMRANİYE 4.685340 
İSTANBUL ÜSKÜDAR 2.346.410 
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 959.480 

TOPLAM 92,727,965 

Bilindiği üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bütçe dışı bir 

fondur ve Genel Bütçeye dahil değildir. Bu nedenle genel bütçeden SYDV'lere aktarılan 

herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak 

zaman zaman SYDGM'ye ulaşan şikayetler Valilik Makamına veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kuruluna iletilmektedir. 
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A D A N A M İ L L E T V E K İ L İ SAYİN HULUSİ G Ü V E L ' İ N 7/7898 ESAS 
SAYILI S O R U Ö N E R G E S İ N E İLİŞKİN C E V A P 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), ülkemizde sosyal 
yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize biçimde yürüten kuruluştur. Ülke 
genelinde tüm il ve ilçelerde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren SYDGM Nisan 2008-Nisan 2009 periyodunda Ankara'da 
toplam tutan 3 9 . 8 5 0 . 7 1 4 T L olan sosyal yardım yapmıştır. 

NİSAN 2008 - NİSAN 2009 
SYDT FONU 

İL İLÇE AKTARIMLARI 
(TL) 

ANKARA ANKARA 3.326.000 
ANKARA AKYURT 400.000 
ANKARA ALTINDAĞ 2.919.305 
ANKARA AYAŞ 577.390 
ANKARA BALA 453.400 
ANKARA BEYPAZARI 903.889 
ANKARA ÇAMLIDERE 476.000 
ANKARA ÇANKAYA 2.297.195 
ANKARA ÇUBUK 1.385.434 
ANKARA ELMADAĞ 860.970 
ANKARA ETİMESGUT 3.639.945 
ANKARA EVREN 376.000 
ANKARA GÖLBAŞI 936.810 
ANKARA GUDUL 436.000 
ANKARA HAYMANA 925.060 
ANKARA KALECİK 1.141.306 
ANKARA KAZAN 624.460 
ANKARA KEÇİÖREN 6.187.100 
ANKARA KIZILCAHAMAM 461.300 
ANKARA MAMAK 3.689.860 
ANKARA NALLIHAN 567.530 
ANKARA POLATLI 1.029.000 
ANKARA PURSAKLAR 906.120 
ANKARA SINCAN 2.909.260 
ANKARA Ş.KOÇHISAR 511360 
ANKARA YENİMAHALLE 1.910.020 

TOPLAM 39.850.714 

Bilindiği üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu bütçe dışı bir 

fondur ve Genel Bütçeye dahil değildir. Bu nedenle genel bütçeden SYDV'Iere aktarılan 

herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak 

zaman zaman SYDGM'ye ulaşan şikayetler Valilik Makamına veya Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kuruluna iletilmektedir. 
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6.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı yönetimiyle ilgili iddialara, 

Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimi hakkındaki iddialara, 
Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimiyle ilgili iddialara, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/8002), (7/8003), (7/8004) (Ek 

cevap) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Hayati YAZICI tarafından yanlı olarak 
cevaplandırılması iyin gereğini arz ederim. Saygılarımla. 11.05.2009 ^~ 

<£-::HÎihÎ* MACİT 
DSP Istanbul Milletvekili 

1- Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 8 personelin 
alımında, müracaat dilekçeleri kaymakam tarafından toplandığı vc evrak 
kayıt deûerine Kaymakam tarafından kayıt yaptırılmadığı, şu an bu 
dilekçelerin nerede olduğu, müracaat eden ve kayıtları gelen evrakta olan 
kişilerin mülakata alınmadığı vc mülakatın gayri ciddi yapıldığı 
alınacakların önceden vakıf başkanı ve siyasi üyeler tarafından bilindiği 
doğru mudur? Aynca dilekçe verenlere mülakatta ne sorulduğu ile ilgili bir 
araştırma yapıp müracaatçıları dinlemeyi düşünüyor musunuz? 

2- Vakıftan, yasada Sosyal Güvencesi olmayanlara yardım yapılması gerekir 
iken, sosyal güvencisi olanlara da yardım yapılmış mıdır? 

3- AKP îl Genel Meclis üyesi İsmail AYKAÇ'm vakıfta silahını teşhir 
edercesine dolaştığı doğru mudur? Bu kişinin bu hareketlerinden sonra 
vakfa kurulan kameralardan rahalaz olduğu, yönlerinin değiştirilmesini 
isteği doğru mudur? . 'f'îs, 

4- Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak/jnın. personeli 
Mümin YILMAZ'ın görev yeri olarak /.belirlenmiş kazan 'dairesinde 
07.04.2009 tarihinden beri çalışan kişi kaymakamın hanımının bir akrabası 
mıdır? Bu kişinin sosyal güvencesi olmadan ve 6 gutıden beri kaçak 
çalıştırıldığı doğru mudur? Kendisinden Ünce alman vakıf personellerini 
çıkartmaya çalıştığı ve uygulamaya koyduğu bir planı var tindir? 
Bayrampaşa Kaymakamının yeğenini işe aldığı ve karşılığında kendi 
akrabasını Bayrampaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakanda işe 
başlattığı doğru mudur? 

5- Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma vc Dayanışma Vakfı tarafından seçim 
öncesinde Hacımaşk Köyü muhtanna dağıtması için kömür verilmiş midir? 
Muhtar bu kömürleri listede belirtildiği miktarda dağıtmış mıdır? Yoksa 
kömürleri seçim yaiınmı olarak kullanıp kafasına göre mi dağıt mıştır? 
Muhtara kömür dağıtması için kim onay vernıiştir? 

6- Tüm bu iddiaların doğruluk payı var mıdır? Varsa, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflannın yeniden düzenlenmesi, heyet üyekrinin keyfî 
uygulamaları yerine yasa vc yönetmeliklere tiygım, topluma yararlı hale 
getirmek için çalışma yapacak misiniz? 

-1051 -



TBMM B: 110 2 5 . 6 . 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakam Hayati YAZICI tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 11.05.2009 

—Hasan MACİT 
DSP İstanbul Milletvekili 

1 - Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakti personeli olarak 
çalışan Zeynep Çağlar'm vakıf başkanı Ferhat Çağlar üc akrabalık ilişkisi 
var mıdır? tşe alındığı tarihte başka işyerinde çalışmakta olduğu doğru 
mudur? Niçin işsiz kişilerin müracaatları bu kişi yerine dikkate 
alınmamıştır? Kaymakam yakını çalışmayacak diye bir şey söz konusu 
olmamasına rağmen sizce etik midir? 

2- Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vaka. müdürü Aydın 
MERT in iş akdi fesih edilmiş midir? Fesih sebebi Vakıf Başkanı, Vakıf 
Mütevelli Heyet üyeleri ve Mülkiye başmüfettişinin vakıftaki kanunsuz 
uygulamalarına karşı olduğu ve bazı işlemleri 4 ay Önceden yasal yollara 
taşıdığı için midir? Ya da iş yerinde çalışan tek sendikalı işçi olduğu için 
midir? Belediye başkanının ismi yazıtı kâğıtlarını kullanmadığı ve seçim 
yasakları süresi içersinde bu yasaklara riayet ettiği için midir? Yoksa AKP 
kurulmadan önce göreve başladığı ve AKP'nin uygunsuz isteklerine onay 
vermediği için mi sözleşmesi fesih edilmiştir? Seçim öncesi ve kömür 
dağı tunlarının başlangıcı olan 06.01.2009 tarih ve 17:15 -» 17:45 saatleri 
arasında 05387907152 numaralı cep telefonu, AKP Gaziosmanpaşa İlçe 
teşkilatı telefonu tarafından aranıp kömür dağıtımının AKP merkez teşkilat 
mahalle başkanları ile birlikte dağıtılması istendiği ve buna da vakıf 
müdürünün olumlu yanıt vermemesi Üzerine mi görevden, alınmıştır? Ya da 
Bakanlık tarafından verilen personel kadrosunun dolu olması -ve. bu- kadro . 
kapsamında çalışan vakıf müdürünün iş sözleşmesinin fesih edilerek yeni 
AKP hükümeti isteklerine göre çalışacak kadrolaşmalara mı gidilmektedir? 
ilçe Milli Eğitim Müdürünün dağıtmak için almış olduğu ve vakfa teslim 
etmekte bir hayli geciktiği 47.000 TL'nin dağıtım listelerini Milli F.ğitim 
Müdürüne ve vakıf başkanına sık sık hatırlattığı için mi sözleşmesi fesih 
edilmiştir? 

3- Söz konusu vakfın mütevelli heyeti tamamı ve çalışanların bir kısmının 
AKP ile ilişkisi var mıdır? Varsa yapılan yardımlar sağlıklı mıdır? 

4- Tüm bu olaylardan sonra, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardtmlaşama Vakfının 
uygulanmalarım inceletmeyi düşünüyor musunuz? Tüm baskılara rağmen 
kanunlara uygun olarak çalışan ve mağdur duruma düşen kişi veya kişilerin 
mağduriyetini giderecek misiniz? . 

5- AKP il genel meclis üyelerinin yapmış olduğu şikayet ile ilgili onları haklı 
çıkarmak için vakıf karar defterinin 25.09.2008 tarihli kararında tahrifat 
yaparak kendi el yazısı ile not düşerek alınmış karan tek başına iptal eden 
ve bu karar sayfasını karar deflerini yazan kişiye kaldırtan vc bu konu 
içişleri Bakanlığı tarafından da bilinen Mütevelli Heyet Üyesi hakkında 
işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

6- Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 08.02.2008 
tarihinde yapmış olduğu gıda alını ihalesi sırasında Vakıf Başkam 
Kaymakamın İhale odasına girerek isteklilerden talepte bulunduğu doğru 
mudur? Komisyonda bulunan 7 (iyenin 7'sininde onayı ile oy birliği ile 
ihale edilen gıda ihalesi kaymakam tarafından iptal edilmiş midir? Aynca 
yine bu ihaleden başka yapılan bir açık ihalede dc ihale komisyon üyelerinin 
tamamının onayladığı ve vakıf başkanının iptal ettiği ihale var mıdır? İptal 
sebebi sizce doğru mudur ? 

1- 13.03.2008 Tarihinde Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfına Yardım müracaatı yapmak için gelen bîr kişiye darp yapılmış 

. mıdır? Darp konulu dosya Vakıf başkam tarafından takip edilip vatandasın 
mağduriyeti giderilmiş midir? 

8- 2007 yılı içersinde Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanı Vakıf Mütevelli heyeti kararı almaksızın Amerika da 
Faaliyet gösteren ve Çağdaş Aziz İsa Mesih Ermeni kilisesinden yardım 
malzemesi getirtmiş midir? Getirtti ise bu yasaya uygun mudur? 
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2 -

3 -

4 -

5-

6-

7 -

T Ü R K T Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L Î S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

i s o r u l a r ı m ı n D e v l e t Bakanı Hayati Y A Z I C I ta ra f ından y a z ı l ı olarak 
için g e r e ğ i n i a rz eder im. Saygılar ımla. 11 .05 .2009 

G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Yard ımlaşama v e D a y a n ı ş m a Vakfı Mütevel l i 
H e y e t i n d e Muhtar la r ı t ems i lden bulunan üye AJCP'den be l ed iye mecl is 
üyesi a d a y ı o lmuş m u d u r ? Adayl ık için. i lk a ç ı k l a n a n A K P ' n i n belediye 
m e c l i s l i s t e s inde 2 6 . s ı rada mıdır? Hala ta rafs ız o l d u ğ u söylenebi l i r m i? 
A d a y o l d u ğ u z a m a n (Muhtar l ıktan ve V a k ı f M ü t e v e l l i Heye t üye l iğ inden) 
is t i fe e t m e s i g e r e k m e m i y d i ? 
G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Yard ımlaşma v e D a y a n ı ş m a Vaka Müteve l l i 
H e y e t i ' n ü ı , sivil t o p l u m kuruluşlar ım temsi l e d e n üyes i A K P ' l i Sul tangazi 
B e l e d i y e B a ş k a n Ya rd ımc ı s ı mıdır? Sivil T o p l u m K u r u l u ş u seç imler inde 
vak ı f b a ş k a n ı k a y m a k a m genelgelere uygun d u y u r u y u gaze te i lanları i le 
y a p m ı ş m ı d ı r ? .Seçilen ü y e temsil ettiği k u r u m u tems i l edeb i lecek yönetici 
p o z i s y o n u n d a bir üyes i mid i r ? "Kaymakam ta ra f ından s e ç i m e ka t ı l an sivil 
t o p l u m kuru luş l a r ın ın bilgileri ilgili g e n e l g e d e bahsi g e ç e n form tanz im 
et t i r i lerek m u h a f a z a ed i lmiş midi r? Yoksa v a k ı f başkan ı Kaymaksın , 
t a ra f ından bil inçli o l a rak sivil toplum k u r u l u ş u temsi lc is in in d e A K P ' l i 
o lmas ın ı m ı i s tenmiş t i r? 
G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Yard ımlaşma- v e D a y a n ı ş m a Vak t i Mütevel l i 
H e y e t i ' n i n , il gene l mecl i s in in seçtiği sivil üyes in in AKP*'yönet iminde, 
gö rev i v a r m ı d ı r ? Eğer va r ise uygun m u d u r ? 
G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Yard ımlaşma v e D a y a n ı ş m a Vakf ı Müteve l l i 
H e y e t i n d e g ö r e v y a p m a k üzere Kanuna u y g u n o l a r ak tl Gene l Mecl i s i 
t a ra f ından v c hay ı r sever vatandaşlar a ras ından seç i lmes i ge reken üyenin , 
G e n e l g e d e İ l / i lçe s iyas i n a r t i vt tnet icis l o l a m a y a n kiş i lerden seçilmesi 
i s t e n m i ş k e n a y n c a Başbakanlık, sosyal y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü h u k u k m ü ş a v i r l i ğ i tarafından tl Gene l Mec l i s üyelerinin 
s e ç i l m e s i n i n k a n u n a u y g u n olmadı&ı s ö y l e n m i ş k e n v e d e B a k a n fttsir 
A T A L A V ' ı n d a bu k o n u d a uygun o lmad ığ ın ı be l i r ten yazıs ı o lmas ına 
r a ğ m e n n i ç i n A K P tl gene l Üyesi İsmail A Y K A Ç 2 0 0 9 y ı l ında 2 . k e z vak ı f 
müteve l l i heye t i üyes i o l a r ak seçilmişt ir? K a n u n a u y g u n o lmad ığ ı söy lenen 
bu ü y e d a ğ ı t a c a ğ ı m d îye vakıftan aldığı g ıda ya rd ımla r ın ı dağ ı tmadığ ından 
do lay ı ş i k â y e t ed i lmiş m i d i r ? Dağı t ımı y a p m a d ı ğ ı tu tanaklar i ic tespit 
ed i lm i ş m i d i r ? B u ü y e dağı t ımını yapt ığ ım k iş i le r in l is les idir d iyerek vakfa 
ve rd iğ i v e h e r l i s tede kendi imzası bu lunmas ına r a ğ m e n va tandaş la r 
a l m a d ı m d e m e k te in id i r? B u listeler sah te ev rak d ü z e n l e m e özelliği 
t a ş ı m a k t a m ı d ı r ? Va tandaş la ra sorularak ad res l e rde tu tu lan tutanaklar ın 
as ı l la r ı v a k ı f b a ş k a n ı n d a o lmas ına rağmen niçin i ş l e m yapmamışt ı r '? 
G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Y a r d ı m l a ş m a ve D a y a n ı ş m a Vakf ı Mü teve l l i Heye t i 
üyes i b e l e d i y e başkanı , s ö z konusu yardım para la r ın ın yaz ı ld ığ ı kağ ı t t a i smi 
olan A K P ' l i be lediye başkan ı mıd ı r? Seç im d ö n e m i n d e y e n i d e n a d a y o l a n 
ilgili k i ş in in ismi yaz ı l ı kağıtlara ya rd ım p a r a l a n hang i pe r sone l l e r 
tarafından yazı lmışt ı r? Bu personel içers inde V a k ı f Başkan ın ın y e ğ e n i v a r 
mıd ı r ? B a y r a m p a ş a K a y m a k a m ı n ı n yeğeni va r m ı d ı r ? A K P referansı i le i şe 
al ınan A K P t lçe Gençl ik kol lar ında görevl i k iş i ya da k iş i le r ta raf ından 
yaz ı lmı ş mıd ı r? Bu du run muhtaç kişi lerin oylar ın ı e tk i l emiş midir*? 
Yap ı l an d o ğ r u m u d u r ? 

G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Yard ımlaşma ve D a y a n ı ş m a Vakf ı Müteve l l i 
Heye t in in üyesi i lçe Mi l l i Eği t im M ü d ü r ü , 2 0 0 9 yı l ı d i n l e n m e tatili 
ö n c e s i n d e , ara tati l inde fakir v e çalışkan öğrenc i le re oku l müdür le r i ile 
b i r l ik te ev l e r ine gidi lerek para dağ ı t acağ ım d iye vakı f tan k e n d i a d ı n a 
yaz ı lmış ç e k ile 47 b in l irayı, mütevel l i heyet i k a r a n i le vak ı f tan a l m ı ş 
mıd ı r ? B u tar ihe kadar dağ ı t ım listelerini vakfa v e r m i ş mid i r ? V e r m e d i i s e 
yasal i ş l em yapı lmış mıd ı r ? B u yard im seç im ö n c e s i n d e n iç in bu yo l l a 
yap ı lmış t ı r ? B u listeler t a m a m e n tarafsız bir e k i p tarar ından a m a c ı n a u y g u n 
dağ ı t ım o l u p o lmadığ ı ince lenecek midi r? 
G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Ya rd ımla şma v e D a y a n ı ş m a Vaka Mü teve l l i 
H e y e t i n d e görev y a p a n , Sağlık Grup B a ş k a m o la rak b u l u n a n ü y e A K P ' l i 
be led iye başkan ın daha önceki görev inde ya rd ımc ı s ı o l a r ak bi r l ik te 
ça l ı şmış l a r mıd ı r7 A y n c a b u kişi vekalet ini v e asa le t in i A K P d ö n e m i n d e m i 
a lmış t ı r ? 
G a z i o s m a n p a ş a Sosyal Ya rd ımla şma ve D a y a n ı ş m a V A K A M ü t e v e l l i 
Heye t in in üyes i İ lçe Müf tüsü , bir önceki müftü ye r ine İ lçe Müf tüsü o l a r ak 
A K P ik t i da r ı nda tar t ışmalı bir şeki lde getirildiği ' doğru, m u d u r ? B i r ö n c e k i 
m ü f t ü n ü n geri d ö n ü ş i le i lgil i müracaat lar ı var m ı d ı r ? 

DSP Istanbul Mil letveki l i 

- 1 0 5 3 -

8-



TBMM B: 110 25 . 6 . 2009 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI 

SAYı :B.02.0.006- 4M"T~Q 2Z.jDhf2009 
K O N U : Soru önergeler i 78002, 7/8003 ve 7/8004 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLıĞıNA 

İLGİ: a) T B M M Başkanlığının, 01.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0 .GNS.0 . 
10.00.02-13338 sayılı yazısı, 

b) 12.06.2009 tarih ve B.02.0.006-1462 sayılı yazımız. 
b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 12.06.2009 tarih ve 

B.02. l .SYD.0.61.659/142-9472 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hasan MACİT' in , Bakanlığıma tevcih ettiği 78002, 7/8003 
ve 7/8004 sayılı yazılı som önergelerine ek olarak hazırlanan cevap ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ayatı 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri 

(x) 7/8002 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 16/06/2009 tarihli 105. Birleşim Tutanak Dergisine eklidir. 

7/8003 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 16/06/2009 tarihli 105. Birleşim Tutanak Dergisine eklidir. 

7/8004 esas numaralı soru önergesinin ilk cevabı 16/06/2009 tarihli 105. Birleşim Tutanak Dergisine eklidir. 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

S o s y a l Y a r d ı m l a ş m a v e D a y a n ı ş m a G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
H u k u k M ü ş a v i r l i ğ i 

S:ıyı : B . 0 2 . l . S Y D . O . 6 1 . 6 5 9 / 1 4 2 . 9472 1 2 / 0 6 / 2 0 0 9 
K o n u : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e l e r i 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
( S a y ı n H a y a t i Y A Z I C I ) 

İ lg i : O3 /O6 /2O09 tarih v e B . 0 2 . 0 . O 0 6 - 1 3 7 0 s a y ı l ı y a z ı n ı z . 

i l g i y a z ı n ı z d a b e l i r t i l e n İs tanbul M i l l e t v e k i l i S a y ı n H a s a n M A C İ T ' i n S a y ı n 
B a k a n l ı ğ ı n ı z a t e v c i h e n i ğ i 7 / 8 0 0 2 , 7 / 8 0 0 3 v e 7 / 8 0 0 4 say ı l ı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e l e r i n e v e r i l e n 
c e v a p e k t e s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

^ • ^ z i z ^ L t J H W « r ~ 
G e n e ^ M ü d ü r 

E K : S o r u Ö n e r g e s i C e v a p • __Tl^" 
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İ S T A N B U L M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N H A S A N M A C İ T ' İ N 7/8002, 7 /8003 V E 2/8004 
S A Y I L I S O R U Ö N E R G E L E R İ İ L E İ L G İ L İ O L A R A K ; 

Anayasada ifadesini bulan '"Sosyal Devlet" ilkesinin gereklerini yer ine getirerek 

vatandaşlarına insan onurunu yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak için idari 

yapı lanmamızda çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar ya doğrudan doğruya sosyal 

yardım ve hizmet alanıyla görevli kıl ınmakta ya da kendi görev alanlarına ek olarak parasal 

transferler yaparak yoksullukla mücadele etmekte ve sosyal barışı sağ lama yolunda 

çalışmalarda bulunmaktadır. 

Kuşkusuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdür lüğü ( S Y D G M ) , 

ülkemizde sosyal yardım hizmetlerini en yaygın, kapsamlı ve organize b iç imde yürüten 

kurumdur. S Y D G M , sosyal yardım faaliyetlerini 14/06/1986 tarih ve 19134 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 

kaynaklarıyla yürütmektedir. Bu kaynaklan yine aynı yasa ile ülkemizdeki tüm il ve ilçede 

oluşturulan ve başkanlıklarını illerde Valilerin ilçelerde ise Kaymakamların yaptığı 973 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla kullanmaktadır. 

Soru önergesine mesnet teşkil eden ve son dönemde gerek yazılı gerekse görsel medya 

organlarında sıkça yer verilen Gaziosmanpaşa SYD Vakfının iş ve işlemlerine ilişkin 

açıklama yapmadan önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hukuki statüsü, 

hedef kitlesi ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapmakta fayda görülmektedir. 

3294 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve 

çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her 

il ve ilçede 17/07/1986 sayılı ve 19167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1986/11 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ekinde yer verilen resmi senet ile kurulan ve Türk Medeni Kanunu 

hükümlerine göre faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları " ö z e l 

Hukuk Tüzel Kişiliği"ne haizdir. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 'nun 2 nci 

maddesinde, "Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir a lmayan vatandaşlar 

ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma 

faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilerin bu Kanun kapsamında 

olduğu" belirtilmektedir. 
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Kanun metni lafzından da anlaşılacağı üzere; 3294 sayılı Kanuna göre yapılan 

yardımlardan yararlanılabilmesi için fakru zaruret içerisinde olmak, herhangi bir sosyal 

güvenliğe tabi olmamak w bu kuruluşlardan aylık ve gelir elde etmemek gerekmektedir. 

"özel hukuk tüzel kişiliğine haiz" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları icrai 

nitelik taşıyan iş ve işlemlerini Mütevelli Heyet Karan ile gerçekleştirebileceğinden; Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan yardım başvurularını değerlendirip karara 

bağlama yetkisi de Vakıf Mütevelli Heyetine aittir. 

3294 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 5263 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesi ile 

değişik 2nd fıkrasında, "Mülkî idare amirlerinin vakfın tabii başkam olduğu, illerde belediye 

başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal 

hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal 

müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım 

müdürü ve ilçe müftüsünün vakfın mütevelli heyetini üyeleri olduğu; Aynca her faaliyet 

dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlannm valinin çağrısı üzerine yapacağı 

toplantıya katılanlann salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile 

ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum 

kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralanndan seçecekleri iki temsilci ve hayırsever 

vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe dahilindeki köy ve mahalle 

muhtarlannın kaymakamın çağnsı üzerine yapacağı toplantıya katılanlann salt çoğunluğu ile 

kendi aralanndan seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara 

yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlannın yöneticilerinin kendi aralanndan 

seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki 

kişinin de mütevelli heyetinde görev alacağı" hüküm altına alınmışür. Böylece, vakıf 

mütevelli heyetinin oluşumunda katılımcı bir esas getirilerek daha "şeffaf ve hesap verebilir" 

bir yönetim anlayışı yerleştirilmiştir. 

Vakıf Mütevelli Heyetinde bütün üyeler eşit oy hakkına sahip olup; kararlar kurul 

halinde birlikte alınmaktadır. Başvuru yapan kişinin dosyası Mütevelli Heyeti tarafından 

değerlendirilmeden önce "Sosyal Yardım ve inceleme Görevlileri" (genellikle sosyal hizmet 

uzmanı) tarafından hane incelemeleri yapılmakta ve internet bazlı hizmetler ile kişinin sosyal 

güvenceye sahip olup olmadığı, üzerine kayıtlı taşınmazı bulunup bulunmadığı gibi 

sorgulamalarla kişinin sosyal güvenlik durumu ve fakru zaruret hali araştınlmaktadır. 
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Vakıf Mütevelli Heyeti de söz konusu hane incelemelerini ve sorgulamaları dikkate alarak 

yardım başvuruları hakkında karar vermektedir. 

Gaziosmanpaşa SYDV tarafından yürütülen iş ve işlemler konusunda ilgili 

Kaymakamlıktan talep edilen yazılı açıklama 09/06/2009 tarih ve 2009/289 sayılı yazı ile 

tarafımıza ulaşmış olup; özetle aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: 

• Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü olarak görev yapan 

Aydın MERT'in iş akdi 16/04/2009 tarihli, personel Mümin YILMAZ'ın iş akdi ise 

12/05/2009 tarihli Mütevelli Heyet Karan ile feshedildiğinden, adı geçen kişiler Vakıf 

Başkanlığı ile Mütevelli Heyeti başkan ve üyeleri hakkında kamuoyuna dayanağı 

olmayan beyanlarda bulunmaya başlamışlardır. Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfının iş ve işlemlerinin kamuoyuna olumsuz şekilde yansıtılmasında 

adı geçen kişilerin etkisi olduğu düşünüldüğünden, söz konusu kişiler hakkında 

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. 

• Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı; ilçe sınırlan içerisinde 

öğretim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrencilere eğitim giderleri 

için ailelerine verilmek şartıyla eğitim yardımı yapılması hususunda karar almış ve 

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/01/2009 tarih ve 32 sayılı yazısı 

üzerine 47.000,00.-TL'lik çek 26/01/2009 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürü 

tarafından bankadan tahsil edilmiştir. Söz konusu para aynı gün öğrencilere 

dağıtılmak üzere okul müdürlerine imza karşılığı teslim edilmiş, öğrenci başına 

200,00.-TL olmak üzere öğrenci ailelerine imza karşılığı dağıtılarak okul müdürlerince 

tutulan tutanaklar 13/02/2009 tarih ve 2394 sayılı yazı ile Vakıf Başkanlığına 

verilmiştir. 

• Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev 

yapan Dr. Recep AYDIN; 11/03/1997 tarihinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir 

Sağlık Ocağında göreve başlamış, 17/03/1997 tarihinde Kaymakamlık onayı ile 

Gaziosmanpaşa Nevzat AYAZ Sağlık Ocağında görevlendirilmiştir. Daha sonra 

17/09/1997 tarihinde Kaymakamlık onayı ile Gaziosmanpaşa Sağlık Grup 

Başkanlığında göreve başlamış, 13/04/2000 tarihinde ise askerlik görevini ifa 

etmek üzere Sağlık Grup Başkanlığındaki görevinden aynlmıştır. Askerlik dönüşü 
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17/05/2000 tarihinde kadrolu olduğu Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Sağlık 

Ocağında göreve başlamış, 17/05/2000 tarihinde Kaymakamlık onayı ile 

Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanlığında görevlendirilmiştir. 24/10/2003 tarihinden 

itibaren Kaymakamlık onayı ile 8 gün Sağlık Grup Başkanlığına vekalet etnıişiir. 

06/11/2003 tarihinden itibaren Kaymakamlık onayı ile tekrar Sağlık Grup 

Başkanlığına vekalet etmeye başlamış, Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı Dr. Erhan 

EROL'un 25/12/2003 tarihinde istifa etmesi üzerine, Sağlık Grup Başkanlığı görevi 

Dr. Recep AYDIN tarafından vekaleten yürütülmüştür. 04/06/2004 tarihli Valilik 

Oluru ile Sağlık Grup Başkanlığına asaleten atanmış olup, halen bu görevini 

sürdürmektedir. 

• Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev 

yapan Gaziosmanpaşa Müftüsü Salih SAĞLAM ise; daha önce Eminönü Müftüsü 

olarak görevliyken TC. Başbakanlık Diyanet işleri Başkanlığının 09/07/2004 tarih ve 

3947 sayılı onayı ile Gaziosmanpaşa Müftüsü olarak naklen atanmıştır. 16/08/2004 

tarihinde göreve başlamış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. Atanma sürecinde 

herhangi bir tartışma sözkonusu değildir. 

• Daha önce vakıf mütevelli heyet üyesi olarak görev yapan ancak hiçbir karara 

katılmayan ve geçmişe yönelik olarak da kararlara şerh düşen İsmail AYKAÇ 

hakkında Genel Müdürlüğün 31/10/2008 tarih ve B.02.l.SYD.0.61.647.03.02/211-

13240 sayılı görüşü doğrultusunda işlem yapılmıştır. 

• Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığının iş ve 

işlemleri hakkında Saym Bakanımızın 06/04/2009 tarih ve B.02.1.SYD.0.30-900-

286/5866 sayılı talimatıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 

tarafından soruşturma başlatılmış olup, soruşturma halen devam etmektedir. 

özetle, Gaziosmanpaşa SYDV tarafından yürütülen iş ve işlemlerin kamuoyunu 
yanlış yönlendirme ve kamu hizmeti şeklinde yürütülen ve özünde insani bir hizmet 
alanı olan sosyal yardımlar konusunda SYDGM tarafından yürütülen çalışmaları tezyif 
etme amacıyla gündeme getirildiği değerlendirilmekle birlikte; Vakıflar Genel 
Müdürlfiğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın 
neticelenmesiyle birlikte kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. 
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7.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, kamu kurumlarının özürlü kadrolarını bildirmelerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/8005) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA, 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakam Sayın n b ^ i MflilCl ; tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 12.052009 / . . 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince özürlü yurttaşlarımız aşağıdaki 
hükümler çerçevesinde istihdam edilmektedir. 

Madde 50 " Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve 
kuruluşlarca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, 
böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı 
zamanl̂  olmak üzere özür grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak yapılır. 
Özürlüler için sınavlar, özürlü gruplan dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve 
değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır." 

Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları: 
Madde 53 - Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun 

münhal .kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin 
kurumlannca temin edilmesi esastır. Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartlan ile 
hangi işlerde çalıştınlacaklan, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve 
gereçlerin kurumlannca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere 
atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususlan Maliye Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özürlüler idaresi Başkanlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 
oranında özürlü çalıştırmak zorundadır, %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya 
kuruluşun (taşra teşkilaü dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. 
Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir 
Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum 
ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personei çalıştırma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel 
Başkanlığı sorumludur. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kurum ve kuruluşların % 3 oranında 
özürlü çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet 
Personel Başkanlığı sorumludur. Bu çerçevede; 

1-Kamu kurum ve kuruluşlar yukandaki mevzuat gereği 3 ayda bir açık olan özürlü 
kadrolarını Devlet Personel Başkanlığına bildirmiş midir? 
Bildirmiş ise; 

- Kamu kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı kaç özürlü memur istihdam etmektedirler? 
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ayrı ayn kaç kontenjan açığı bulunmaktadır? 
- Bildirimde bulunmayan veya bulunup ta açık kontenjanı olan kurum ve kuruluşlar 
için hangi bir müeyyide uygulanmış mı dır? Uyguianmadıysa uygulanması 
düşünülmekte midir? 
- Devlet Personel Başkanlığı açık kontenjanları kapatabilmek için ne tür bir çalışma 
yapmaktadır. 

y UfukURAS 
İstanbul Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006- 1493 qQ..lda20Q9 
KONU : Soru Önergesi 778005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 01.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-13338 sayılı yazısı, 

b) Devlet Personel Başkanlığının 12.06.2009 tarih ve B.02.1 .DPB.0.65.610/11095 
sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS'ın Bakanlığıma tevcih ettiği 7/8005 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hayali \ $ \ Hayali \Jr\ZICI 
Devlet Bakanı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

Dev le t Persone l Başkan l ığ ı 

Sayı :B.02.1.DI >B.0.fc5.610/ 11095 12/6/2009 
Konu : Soru Önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
(Say ın H a y a t i Y A Z I C I ) 

İlgi: Makamlarınızın 03/06/2009 tarihli ve B.02.0.006/1387 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk URAS'ın Makamlarınıza tevcih ettiği, 7/8005 esas 
no'lu Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

E K : T.C. 

Soru Önergesi Cevabı, S^" E T B A t < A N L I Ğ I 
TARİH: l - S . t . ^ o o S 
«AV. . < k 
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Soru 1 : Kamu kurum ve kuruluşları ayrı ayrı kaç özürlü memur istihdam etmektedirler? 

-1061 -

Soru 2 : Kamu kurum vc kuruluşları ayrı ayrı kaç özürlü memur kontenjanı açığı 
bulunmaktadır. 

Cevap 1-2 : Devlet Personel Başkanlığına intikal eden istatisiiki verilere göre kamu kurum ve 
kuruluşları (51.419) adet özürlü kontenjanının (10.300) adedinde özürlü memur istihdam 
etmekte olup, bu kontenjanlardan (41.119) adedi boş bulunmaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının ayrıntılı olarak istihdam ettikleri özürlü personel sayısı ve kontenjan açıklan 
ekli listede yer almaktadır. 

Soru 3 : Bildirimde bulunmayan veya bulunup da açık kontenjanı olan kamu kurum ve 
kuruluşları için herhangi bir müeyyide uygulanmış mıdır? Uyguianmadıysa uygulanması 
düşünülmekte midir? 

Soru 4 : Devlet Personel Başkanlığı açık kontenjanları kapatabilmek için ne tür bir çalışma 
yapmaktadır? 

Cevap 3-4 : Kurum ve kuruluşların mezkur Kanuna göre dolu memur kadrolarının %3'ü 
oranında özürlü memur çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususuna riayet 
etmeleri, Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve 25/01/2003 tarihli ve 25004 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel 
İstihdamı Hakkında Tebliğde (Tebliğ No:2003/2)" belirtilmiş ve mezkur Tebliğ'e uymayan 
kurum ve kuruluşlar adı geçen Başkanlığın 21/12/2006 tarihli ve 24675 sayılı yazısıyla da bu 
konuya gereken hassasiyeti göstermeleri hususunda da tekrar uyarılmıştır. 
Devlet Personel Başkanlığı kanuni yükümlülükleri doğrultusunda özürlülerin istihdamlarına 
yönelik sınav duyurularını ilan etmekte, kurum ve kuruluşlarca üç ayda bir Başkanlığa 
gönderilen bilgilere göre istihdam edilen ve işten aynlan özürlü personel sayısını 
denetlemekte, özürlü memur kontenjan açıklarının ivedilikle doldurulması hususunda 
yazışmalar yapmakta ve gerekli uyanlarda bulunmakta olup, kamu kurum ve kuruluşları da 
personel alımı için sınırsız yetkiye sahip olmayıp Bütçe Kanununun belirlediği sınırlar 
çerçevesinde personel ihtiyacını karşılamakta ve belirli periyotlarla özürlü memur alımı için 
sınav açmaktadırlar. 
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HAZİRAN 20Q9 
KURUMLARIN DOLU MEMUR KADROLARI, 
%3 ÖZÜRLÜ SAYISININ KARŞILAŞTIRMALI 

K U R U M DOLU AÇIK BULUNAN 
K O D U KURUM ADI KADRO (% 3) KADIN ERKEK TOPLAM Ö Z Ü R L Ü M E M U R 

(MEMUR) ORANI SAYISI 

10 BAŞBAKANLıK 1.428 43 4 19 23 20 

15 ADALET BAKANLıĞı 71.437 2.143 2143 

25 IÇIŞLERI BAKANLIĞI 20.202 606 606 
80 30 DıŞIŞLERI BAKANLıĞı 2.680 80 

606 
80 

35 MALIYE BAKANLıĞı 23.529 706 87 582 669 37 

40 MILLI EĞITIM BAKANLıĞı 654.893 19.647 692 2.883 3.575 16072 

45 BAYıNDıRLıK VE ISKAN BAKANLıĞı 6.779 203 21 149 170 33 

50 SAĞLıK BAKANLıĞı 269.331 8.080 8080 

55 ULAŞTıRMA BAKANLıĞı 1.107 33 33 

60 TARıM VE KÖYIŞLERI BAKANLıĞı 27.869 *" 836 7 47 54 782 

65 ÇALıŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLıĞı 2.443 73 3 5 8 65 

70 SANAYI VE TICARET BAKANLıĞı 3.056 92 92 

75 ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLıĞı 705 21 9 11 20 1 

90 KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLıĞı 8.812 264 74 224 298 -34 

95 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLıĞı 4.973 149 32 183 215 -66 

160 ANAYASA MAHKEMESI BAŞKANLıĞı 131 4 1 2 3 1 

165 YARGıTAY BAŞKANLıĞı 1.131 34 10 14 24 10 

170 DANıŞTAY BAŞKANLıĞı 738 22 22 

175 SAYıŞTAY BAŞKANLıĞı 1.265 38 38 

210 DEVLET PLANLAMA TEŞKILATı MÜSTEŞARLıĞı 640 19 8 8 11 

215 HAZINE MÜSTEŞARLıĞı 1.480 44 44 

217 DıŞTICARET MÜSTEŞARLıĞı 1.729 52 3 23 26 26 

220 GÜMRÜK MÜSTEŞARLıĞı 8.682 260 10 33 43 217 

222 DENIZCILIK MÜSTEŞARLıĞı 1.130 34 5 20 25 9 

225 DIYANET IŞLERI BAŞKANLıĞı . 82.871 2.486 7 852 859 1627 

226 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 57 2 2 

230 DEVLET PERSONEL BAŞKANLıĞı 220 7 • 1 6 7 

235 T.O.DAI.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 110 3 1 1 2 

240 GELIRLER IDARESI BAŞKANLıĞı 42.276 1.268 153 494 647 621 

245 ATATÜRK KÜLTÜR DIL VE TARIH YÜKSEK KURUMU BAŞK. 80 2 2 2 

246 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI BAŞKANLıĞı 39 1 1 1 

247 TÜRK DIL KURUMU BAŞKANLıĞı 50 2 2 2 -1 

248 TÜRK TARIH KURUMU BAŞKANLıĞı 48 1 0 2 2 -1 

249 ATATÜRK ARAŞTıRMA MERKEZI BAŞKANLıĞı 33 1 1 1 

250 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11.453 344 53 308 361 -17 

255 DEVLET METEOROLOJI IŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.902 87 12 72 84 3 

262 TÜRKIYE ISTATISTIK KURUMU BAŞKANLıĞı 1.574 47 7 39 46 1 

265 BASıN YAYıN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 282 8 8 

270 ADLI TıP KURUMU BAŞKANLıĞı 1.087 33 33 

272 KAMU DENETÇILIĞI KURUMU 

275 EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 208.921 6.268 6268 

280 DARPHANE VE DAMGA MATBAASı GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 133 4 2 2 4 

282 SIVIL HAVACıLıK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28 1 
285 TOPLU KONUT IDARESI BAŞKANLıĞı 287 9 9 

289 ÖZELLEŞTIRME IDARESI BAŞKANLıĞı 255 8 8 

290 YÜKSEK SEÇIM KURULU BAŞKANLıĞı 1.892 57 57 
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HAZİRAN 2 0 0 9 
KURUMLARIN DOLU MEMUR KADROLARI, 
%3 ÖZÜRLÜ SAYISININ KARŞILAŞTIRMALI 

K U R U M DOLU A Ç I K B U L U N A N 

K O D U KURUM ADI KADRO 
(MEMUR) 

(%3) 
ORANİ 

K A D ı N E R K E K T O P L A N Ö Z C R L O M E M U R 

S A Y ı S ı 

300 TÜRK PATENT ENSTITÜSÜ BAŞKANLıĞı 241 7 1 4 ı . 2 
305 GAP IDARESI BAŞKANLıĞı 22 1 1 

310 ÖZÜRLÜLER IDARESI BAŞKANLıĞı 111 3 4 2 i -3 

315 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLıĞı 123 4 1 2 1 

320 TÜRKIYE ADALET AKADEMISI 35 1 1 

325 REFIK SAYDAM HıFZıSSıHHA MERKEZI BAŞKANLıĞı 1.530 46 46 

330 TÜRK IŞBIRLIĞI KALKıNMA IDARESI BAŞKANLIĞI 130 4 

340 ÇALıŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK EĞT. VE ARŞ. MRK. BŞK. 42 1 1 

345 M.S.B. AKARYAKıT IKMAL VE NATO POLTES.IŞL.BŞK. 1.044 31 6 6 25 

353 KADıNıN STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 52 2 2 

355 SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLıĞı 21.804 654 118 380 498 156 

360 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU BAŞKANLıĞı 304 9 2 6 8 1 

365 ÜNIVERSITELERARASı KURUL BAŞKANLıĞı 23 1 1 

370 ARDAHAN ÜNIVERSITESI 58 2 2 

371 BARTıN ÜNIVERSITESI • 3 1 

312 BAYBURT ÜNIVERSITESI 80 2 2 

373 GÜMÜŞHANE ÜNIVERSITESI 6 

374 HAKKARI ÜNIVERSITESI 116 3 3 

375 IĞDıR ÜNIVERSITESI 3 0 0 

376 ŞıRNAK ÜNIVERSITESI 41 1 1 

377 TUNCELI ÜNIVERSITESI 96 3 3 

378 YALOVA ÜNIVERSITESI 75 2 2 

405 AKDENIZ ÜNIVERSITESI 3.152 95 7 20 27 68 

410 ANADOLU ÜNIVERSITESI 3.375 101 9 40 49 52 

415 ANKARA ÜNIVERSITESI 7.339 220 14 117 131 89 

420 ATATÜRK ÜNIVERSITESI 4.265 128 128 

425 BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI 1.736 52 52 

430 CUMHURIYET ÜNIVERSITESI 2.535 76 13 18 31 45 

435 ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI 4.078 122 7 15 22 100 

440 DICLE ÜNIVERSITESI 2.520 76 3 19 22 54 

445 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI 5.343 160 13 28 41 119 

450 EGE ÜNIVERSITESI 6.517 196 196 

455 ERCIYES ÜNIVERSITESI 3.206 96 96 

460 FıRAT ÜNIVERSITESI 2.619 79 79 

465 GAZI ÜNIVERSITESI 6.210 186 2 6 8 178 

468 GAZIANTEP ÜNIVERSITESI 1.821 55 1 5 6 49 

470 HACETTEPE ÜNIVERSITESI 7.427 223 21 76 97 126 
475 INÖNÜ ÜNIVERSITESI 2.039 61 3 29 32 29 

480 ISTANBUL ÜNIVERSITESI 11.094 333 43 143 186 147 
485 ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI 3.287 99 99 
490 KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI 3.321 100 100 
495 MARMARA ÜNIVERSITESI 4.021 121 15 20 35 86 
500 MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI 813 24 1 9 10 14 
505 ONOOKUZMAYıS ÜNIVERSITESI 3.376 101 6 23 29 72 
510 ORTA DOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 3.010 90 5 30 35 55 
515 SELÇUK ÜNIVERSITESI 4.871 146 8 51 59 87 
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HAZİRAN 2 0 0 9 
KURUMLARIN DOLU MEMUR KADROLARI , 
%3 ÖZÜRLÜ SAYISININ KARŞILAŞTIRMALI 

KURUM 

KODU KURUM ADI 
DOLU 

KADRO 
(MEMUR) 

(V . 3) 
ORANI 

KADıN ERKEK TOPLAM 

AÇıK BULUNAN 

Ü/.f'KI.l: MEMUR 

SAYıSı 

520 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2.334 70 4 30 34 36 

525 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 3.988 120 14 3 9 _ 53 67 

530 YıLDıZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ 2.086 63 

3 9 _ 
63 

535 YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI 2.440 73 35 35 38 

540 HARRAN ÜNIVERSITESI 1.495 45 2 14 16 29 

541 ÇANAKKALE 12 MART ÜNIVERSITESI 1.477 44 13 19 . 32 12 

543 SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI 2.931 88 3 15 18 70 

545 ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI 1.950 59 7 14 21 38 

547 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNIVERSITESI T 
1.479 44 3 18 21 23 

550 MERSIN ÜNIVERSITESI 2.100 63 0 2 2 61 

551 NIĞDE ÜNIVERSITESI 928 28 28 

553 PAMUKKALE ÜNIVERSITESI 2.467 74 9 17 26 48 

554 BATMAN ÜNIVERSITESI 70 2 2 2 0 

555 BALıKESIR ÜNIVERSITESI 1.120 34 3 16 19 15 

556 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI 114 3 3 

557 KOCAELI ÜNIVERSITESI 2.827 85 4 25 29 56 

558 AĞRı IBRAHIM ÇEÇEN ÜNIVERSITESI 110 3 3 

559 SINOP ÜNIVERSITESI 178 5 5 

560 SAKARYA ÜNIVERSITESI 1.751 53 4 20 24 29 

561 DUMLUPıNAR ÜNIVERSITESI 1.303 39 2 13 15 24 

562 SIIRT ÜNIVERSITESI 71 2 2 

563 CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI 1.922 58 4 18 22 36 

564 NEVŞEHIR ÜNIVERSITESI 174 5 5 

565 ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI 1.335 40 5 14 19 21 

566 KARABÜK ÜNIVERSITESI 353 11 0 2 2 9 

567 MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI 1.398 42 42 

568 KILIS 7 ARALıK ÜNIVERSITESI 145 4 4 

569 ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI 202 6 6 

570 AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI 1.562 47 47 

571 ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSITESI 191 6 6 

572 BILECIK ÜNIVERSITESI 262 8 8 

573 KAFKAS ÜNIVERSITESI 819 25 25 

574 BITLIS EREN ÜNIVERSITESI 73 2 2 

575 GAZIOSMANPAŞA ÜNIVERSITESI 1.439 43 43 

576 KıRKLARELI ÜNIVERSITESI 139 4 2 2 4 0 

577 MUĞLA ÜNIVERSITESI 1.349 40 4 12 16 24 

578 OSMANIYE KORKUT ATA ÜNIVERSITESI 230 7 7 

579 BINGÖL ÜNIVERSITESI 54 2 2 

580 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI 1.364 41 1 9 10 31 

581 MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI 86 3 3 

582 MARDIN ARTUKLU ÜNIVERSITESI 28 - 1 1 

583 KıRıKKALE ÜNIVERSITESI 1.408 42 2 12 14 28 
584 OSMANGAZI ÜNIVERSITESI 2.364 71 6 31 37 34 
585 GALATASARAY ÜNIVERSITESI 504 15 0 5 5 10 
587 IZMIR YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ 776 23 2 7 9 14 

590 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ 586 18 3 4 7 11 
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HAZİRAN 2 0 0 9 
KURUMLARIN DOLU MEMUR KADROLARI , 
%3 ÖZÜRLÜ SAYISININ KARŞILAŞTIRMALI 

KURUM DOLU AÇIK BULUNAN 
KODU KURUM A D ı KADRO (% 3) KADIN ERKEK TOPLAM Ö Z U R L U M E M U R 

(MEMUR) ORANI SAYISI 

592 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 442 13 13 

593 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 349 10 10 

594 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 943 28 28 

595 MEHMET AKİF ERESOY ÜNİVERSİTESİ 491 15 15 

596 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 367 11 1 4 5 6 

597 RİZE ÜNİVERSİTESİ 452 14 14 

598 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 608 18 18 

599 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 515 15 3 3 6 9 

600 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 464 14 14 

601 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 401 12 3 2 5 7 

602 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 373 11 3 3 6 5 

603 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 337 10 2 2 8 

604 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 371 11 1 2 3 8 

605 ORDU ÜNİVERSİTESİ 247 7 7 

606 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 285 9 9 

610 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 542 16 • 16 

615 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.509 75 11 65 76 -1 

620 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.032 151 • 151 

625 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.398 162 39 94 133 29 

630 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 401 12 2 11 13 -1 

635 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GEN MÜC 9.281 278 55 222 277 1 

638 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 68 2 2 6 8 -6 

639 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 66 2 2 

640 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14.623 439 32 183 215 224 

645 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.204 186 48 132 180 6 

650 PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 102 3 3 

710 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI 733 22 22 
720 Y.O. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.380 191 24 67 91 100 
725 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 71 2 2 
730 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.520 76 29 50 79 -3 
745 ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 349 10 1 7 8 2 
750 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.119 64 13 54 67 -3 
755 İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.471 74 20 55 75 -1 
765 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 583 17 2 17 19 -2 
770 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 411 12 1 3 4 8 
775 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 291 9 1 8 9 0 
950 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 267 7 2 2 5 
960 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ fÖSYM) 271 fi fi 

TOPLAM 1.714.001 51.419 1.882 8.418 10.300 41119 
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8.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/8006) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla.12.05.2009 

16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında 

Yönetmeliğin 25'inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili 

işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 

bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 

kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde 

çalıştırılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden; 

1. Kamu kurumlarında istihdam edilen özürlü personelin ne kadarı yardımcı 

hizmet sınıfında çalıştırılmaktadır? 

2. 2004-2009 yılları arasında kamu kurumlarında yardımcı hizmet sınıfında 

çalıştırılan özürlü personelin özür durumları ve raporları dikkate alınmaksızın gece bekçiliği, 

temizlik ve bakım işleri gibi fiziki güç isteyen kadrolarda istihdam edildikleri ve özürlülüklerini 

artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırıldıkları gerekçesi ile Bakanlığınıza bağlı Devlet 

Personel Başkanhğı'na kaç şikâyet başvurusunda bulunulmuştur? Bu başvurular konusunda 

yapılan işlemler nelerdir? 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan özürlü personelin çalıştırılma 

koşullarındaki olumsuzlukların giderilmesi ve özürlü personel konusunda hassasiyetin 

artırılması için söz konusu kurum ve kuruluşlar nezdinde Bakanlığınızca yapılan çalışmalar 

nelerdir? 

4. Yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılan özürlü personelin kamu kurum ve 

kuruluşlarında kadro durumlarının gözden geçirilerek, daha faydalı olabilecekleri alanlarda 

çalıştırılmalarının sağlanması için Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma mevcut mudur? 
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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 6 - i 4 5 2 -
KONU : Soru Önergesi 7/8006 

22.. IO &2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ÎLGÎ: a) TBMM Başkanlığının, 01.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 
10.00.02-13338 sayılı yazısı, 

b) Devlet Personel Başkanlığının 15.06.2009 tarih ve B.02.1.DPB.0.65.610/11094 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in Bakanlığıma tevcih ettiği 7/8006 sayılı 
yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

İlgi: M a k a m l a r ı n ı z ı n 0 3 / 0 6 / 2 0 0 9 t a r i h l i v e B . 0 2 . 0 . 0 0 6 / 1 3 8 8 s a y ı l ı y a z ı s ı . 

A d a n a M i l l e t v e k i l i S a y ı n H u l u s i G Ü V E L ' i n M a k a m l a r ı n ı z a t e v c i h e t t i ğ i , 7 / 8 0 0 6 e s a s 
n o ' l u Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i n e v e r i l e c e k c e v a b a e s a s o l m a k ü z e r e h a z ı r l a n a n b i l g i l e r e k t e 
s u n u l m u ş t u r . 

B i l g i l e r i n i z e a r z e d e r i m . 

Ek: îlgi (b) yazı ve eki 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

S a y ı : B . 0 2 . 1 . D P B . 0 . 6 5 . 6 1 0 / 1 1 0 9 4 
K o n u : S o r u Ö n e r g e s i 

15/06/2009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

E K : 
S o r u Ö n e r g e s i C e v a b ı D E V L E T BAKANLIĞI 

TARİH : ,j.S\ fc..2.003 
SAYI : \ . 

41+ 92— 
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Cevap 1: Devlet Personel Başkanlığı kayıtlarında kamu kurumlannda istihdam edilen özürlü 
memurların sınıf bazında kayıtlan tutulmamaktadır. 

Cevap 2: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53'üncü maddesi ve bu maddeye 
dayanılarak yürürlüğe konulan 20/08/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı "Özürlülerin Devlet 
Memurluğuna Alınma Şartlan İle Yapılacak Yanşma Sınavları Hakkında Yönetmelik"in 
25'inci maddesinde belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde 
çalıştırılmaları gerektiği ve belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro 
bulunmayan özürlülerin, özür durumlanna göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut 
kadrolarda çalıştırılacağı, özürlülerin, özürlülüklerini artına veya ek özür getirici işlerde 
çalıştınlamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu nedenle, özürlülerin özürlülüklerini artıncı veya ek özür getirici işlerde 
çalıştınlmasının hukuken mümkün olmadığı ve hiçbir yasal düzenlemenin buna cevaz 
vermeyeceğinden özürlüler tarafından Devlet Personel Başkanlığına bu yönde bir başvuru 
olmamıştır. 

Cevap 3-4 : Mezkur Yönetmeliğin 5'inci maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının 657 
sayılı Kanuna göre çalıştırdıktan personele ait kadrolarda, dolu memur kadro sayısının %3'ü 
oranında özürlü memur istihdam etmek zorunluluklan bulunmakta olup, Devlet Personel 
Başkanlığı ise söz konusu Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince, kamu kurum ve 
kuruluşlarca özürlülere tahsis edilen memur kadrolarına özürlü personel alımı maksadıyla 
açılacak sınavlan duyulmaktadır. 

25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin l'inci maddesinde "Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin amacı, özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, 
özürlülerin problemlerini tesbit etmek ve bunlann çözüm yollannı araştırmak üzere 
Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair 
esaslan düzenlemektir...", hükmü yer almaktadır. Aynca, aynı Kanunun 3'üncü maddesine 
göre; özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve diğer 
konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, özürlülere 
yönelik olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, sorunlannı 
ve çözüm yollannı araştırmak, bu konuda teklifler hazırlamak ve hazırlatmak, özürlülerle 
ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, istatistiki bilgilerin 
toplanmasını ve veri tabanı oluşturulmasını sağlamak, bu konuda projeler hazırlamak ve 
hazırlatmak, bunlan incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak ile özürlülerle ilgili kanun, 
tüzük ve yönetmelik taşanları ve kanun tekliflerini incelemek, görüş bildirmek ve bu konuda 
teklifler hazırlamak gibi konular özürlüler İdaresi Başkanlığının görevlerini oluşturmaktadır. 
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9.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TOKİ'nin Kırklareli 'de gerçekleştirdiği bir projeye 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/8096) 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 20 .05 .2009 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından seçim bölgem 
olan Kırklareli İl Merkezinde 2006 yılının Ağustos ayında yapımına başlanan ve 20 
ayın sonunda 2007 Aralık ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edileceği 
taahhüt edilen, 456 adet toplu konut, 1 sağlık ocağı, 24 derslikli bir okul, ticaret 
merkezi ve cami inşaatı, 2009 yılının Haziran ayına gelinmiş olmasına rağmen 
bitirilemediği gibi, inşaatların ihalesini alan 2. firma da iflas ettiğini açıkladıktan 
sonra, ihale TOKİ tarafından 2009 Mart ayı tarihi itibariyle fesh edilmiştir. 

TOKİ Başkanlığının Kırklareli'nde 2006 yılında yapımına başladığı 456 konutluk 
bu proje, gerek TOKİ yetkililerince gerekse iktidar partisinin sözcülerince, özellikle 
orta ölçekli ve hak sahiplerinin büyük bir kısmı devlet memuru ya da dar gelirli olan, 
evsiz vatandaşlarımıza büyük vaatler ve umutlarla sunulmuştur. 

Son olarak, konutların 26.Haziran. 2008 tarihinde hak sahiplerine teslim 
edileceği açıklanmasına karşın, 2009 yılı Haziran ayı başına geldiğimiz şu günlerde 
inşaat alanında aylardan bu yana hiçbir faaliyetin sürdürülmediği, yapılan 
imalatların hırsızlar tarafından yerlerinden sökülerek çalındığı ve inşaat alanın adeta 
terk edilmiş olduğu görülmektedir. Hesaplarını devletin verdiği sözlere güvenerek 
yapan vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır 

Buna göre; 
1-TOKİ tarafından Kırklareli İl Merkezinde 2006 yılı Ağustos ayında yapımına 

başlanan 456 konut ve ek binalar için belirlenmiş olan toplam maliyet ne kadardır? 
2-Bu güne kadar bu proje için TOKİ Başkanlığının kasasından yüklenici 

firmalara ayrı ayrı ödenen hak ediş bedeli ne kadardır? 
3-İnşaatın şu anki fiziki gerçekleşme yüzdesi ne kadardır? TOKİ Başkanlığının 

yüklenici firmaya halen ne kadar borcu bulunmaktadır? 
4-Yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle TOKİ Başkanlığının uğramış olduğu 

maddi zararın miktarı ne kadardır? Bu zararın yüklenici firmadan tahsili olanaklı 
mıdır? 

5-Hak sahipleriyle imzalanan sözleşme gereğince konutların 2007 yılının Aralık 
Ayı sonunda teslim edileceği taahhüt edilmesine karşın, 2009 yılının Haziran Ayına 
geldiğimiz şu günlerde konutlar neden bitirilememiş ve hak sahiplerine teslim 
edilememiştir? 

6- Konutlar ve ek binalar için yeni ihale ne zaman açılacaktır? Konutlar hak 
sahiplerine ne zaman teslim edilecektir? 

7-Hak sahibi vatandaşlarımızın, konutların tesliminin gecikmesi nedeniyle 
uğramış olduğu maddi ve manevi kayıplar telafi edilecek midir? Edilecekse bu nasıl 
olacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Av. Turgut DİBEK 
Kırklareli Milletvekili 

Adalet Komisyonu Üyesi 
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T . C 
D E V L E T B A K A N I V E 

B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I 

Sayı : B.02.0.001/414 
Konu: Soru önergesi 

25.06.2009 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGt : 04.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/8096-13628/29477 
sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Sn. Turgut DÎBEK'in Sayın Başbakarıımıza tevcih ettiği 7/8096 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilımştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ek- soru önergesi cevabı 
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Kırklareli Milletvekili Sayın Turgut DİBEK'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
7/8096 sayılı soru önergesine verilecek cevaba esas Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 
görüşü aşağıda yer almaktadır. 

SORU : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından seçim 
bölgem olan Kırklareli il merkezinde 2006 yılının Ağustos ayında yapımına 
başlanan ve 20 aym sonunda 2007 Aralık ayında hak sahibi vatandaşlarımıza 
teslim edileceği taahhüt edilen, 456 adet toplu konut, 1 sağlık ocağı, 24 
derslikli bir okul, ticaret merkezi ve cami inşaatı, 2009 yılının Haziran ayına 
gelinmiş olmasına rağmen bitirilemediği gibi, inşaatlann ihalesini alan 2. 
firma da iflas ettiğini açıkladıktan sonra, ihale TOKİ tarafından 2009 Mart 
ayı tarihi itibanyla fesh edilmiştir. 

TOKİ Başkanlığının Kırklareli'nde 2006 yılında yapımına başladığı 456 
konutluk bu proje, gerek TOKİ yetkililerince gerekse iktidar partisinin 
sözcülerince, özellikle orta ölçekli ve hak sahiplerinin büyük bir kısmı devlet 
memuru ya da dar gelirli olan, evsiz vatandaşlarımıza büyük vaatler ve 
umutlarla sunulmuştur. 

Son olarak, konutlann 26 Haziran 2008 tarihinde hak sahiplerine teslim 
edileceği açıklanmasına karşın, 2009 yılı Haziran ayı başına geldiğimiz şu 
günlerde inşaat alanında aylardan bu yana hiçbir faaliyetin sürdürülmediği, 
yapılan imalatların hırsızlar tarafından yerlerinden sökülerek çalındığı ve 
inşaat alanın adeta terk edilmiş olduğu görülmektedir. Hesaplarını devletin 
verdiği sözlere güvenerek yapan vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet 
yaşamaktadır. 
Buna göre; 

TOKİ tarafından Kırklareli il merkezinde 2006 ydı Ağustos ayında yapımına 
başlanan 456 konut ve ek binalar için belirlenmiş olan toplam maliyet ne 
kadardır? 

Bugüne kadar bu proje için TOKİ Başkanlığının kasasından yüklenici 
firmalara ayn ayn ödenen hakediş bedeli ne kadardır? 
İnşaatın şu anki fiziki gerçekleşme yüzdesi ne kadardır? TOKİ Başkanlığının 
yüklenici firmaya halen ne kadar borcu bulunmaktadır? 
Yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle, TOKİ Başkanlığının uğramış 
olduğu maddi zararın miktan ne kadardır? Bu zarann yüklenici firmadan 
tahsili olanaklı mıdır? 

Hak sahipleriyle imzalanan sözleşme gereğince konutların 2007 yılının Aralık 
ayı sonunda teslim edileceği taahhüt edilmesine karşın, 2009 yılının Haziran 
ayına geldiğimiz şu günlerde konutlar neden bitirilememiş ve hak sahiplerine 
teslim edilememiştir? 

Konutlar ve ek binalar için yeni ihale ne zaman açılacaktır? Konutlar hak 
sahiplerine ne zaman teslim edilecektir? 
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Hak sahibi vatandaşlarımızın, konutların tesliminin gecikmesi nedeniyle 
uğramış olduğu maddi ve manevi kayıplar telafi edilecek midir? Edilecekse 
bu nasıl olacaktır? 

CEVAP : Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalandır. 

Bu itibarla, soru önergesine konu "Kırklareli 456 Adet Konut, 1 Adet (24 
Derslikli) İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi, Camii, Sağlık Ocağı, Adaiçi ve 
Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı" işi ve ikmalleriyle ilgili ihale 
bilgileri yazı ekinde yer almaktadır. 

TOKİ'nin yüklenici firmaya tahakkuka bağlanmış borcu bulunmamaktadır. Diğer 
taranan, Fesih Hesap Kesme hakedişinin çalışmalan halihazırda devam 
etmektedir. 

Diğer taranan, TOKİ, uygulamalan kapsamında satışa arz ettiği tüm projelerde 
konutların fiyatlarını, maliyet bedelini dikkate alarak ve kar amacı olmadan 
belirlemektedir. Gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmaya yönelik ön şartlar ve satış 
koşullan koyarak, kira ödermiş gibi hedef kitleye yönelik satış politikası 
uygulanmasına azami özen göstermektedir. 

Kırklareli Merkez Toplu Konut Projesi kapsamında 456 adet konutun (192 adedi 
alt gelir grubu, 264 adedi ise orta gelir grubunda) satışı gerçekleştirilmiştir. Konut 
alıcılan; alt gelir gurubunda 18-26 Eylül 2006 tarihleri arasında, orta gelir 
grubunda ise 11-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış 
Sözleşmelerini imzalamışlardır. 

Anılan projede konut teslimlerinin gecikmesinden dolayı, vatandaşlann mağdur 
olmamaları için İdare, projeden konut satın almış olan konut alıcılarına, Temmuz 
2007 tarihi itibariyle (2007 yılı ikinci altı aylık dönem artışı yapılmayacak) 
konutlanm teslim alıncaya kadar dönemsel artış/artışlann yapılmaması ve konut 
taksitlerinin dondurularak, yine konutların anahtar teslim tarihim takip eden ay 
itibanyla başlatılması için karar almış ve bu karar doğrultusunda uygulamaya 
geçilmiştir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, yeni ihalenin çalışmalan devam etmekte olup, 
tahminen 2010 yılı Ocak ayı içerisinde konut teslimlerine başlanılması 
planlanmaktadır. 
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Hak sahibi vatandaşlarımızın, konutların tesliminin gecikmesi nedeniyle 
uğramış olduğu maddî ve manevi kayıplar telafi edilecek midir? Edilecekse 
bu nasıl olacaktır? 

CEVAP : Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut 
inşa ettirmekte ve bu konutları kredilendirerek satışa sunmaktadır. Konut satışları 
ile hedeflenen; mevcut piyasa koşullan ile konut sahibi olamayan ancak belirli bir 
birikime sahip dar ve orta gelirli ailelerin gelirlerine uygun ödeme koşullan ile 
kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. 

Bu itibarla, soru önergesine konu "Kırklareli 456 Adet Konut, 1 Adet (24 
Derslikli) İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi, Camii, Sağlık Ocağı, Adaiçi ve 
Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı" işi ve ikmalleriyle ilgili ihale 
bilgileri yazı ekinde yer almaktadır. 

TOKİ'nin yüklenici firmaya tahakkuka bağlanmış borcu bulunmamaktadır. Diğer 
taraftan, Fesih Hesap Kesme hakedişinin çalışmaları halihazırda devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan, TOKİ, uygulamalan kapsamında satışa arz ettiği tüm projelerde 
konutlann fiyatlarını, maliyet bedelini dikkate alarak ve kar amacı olmadan 
belirlemektedir. Gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmaya yönelik ön şartlar ve satış 
koşullan koyarak, kira ödermiş gibi hedef kitleye yönelik satış politikası 
uygulanmasına azami özen göstermektedir. 

Kırklareli Merkez Toplu Konut Projesi kapsamında 456 adet konutun (192 adedi 
alt gelir grubu, 264 adedi ise orta gelir grubunda) satışı gerçekleştirilmiştir. Konut 
ahcılan; alt gelir gurubunda 18-26 Eylül 2006 tarihleri arasında, orta gelir 
grubunda ise 11-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış 
Sözleşmelerini imzalamışlardır. 

Anılan projede konut teslimlerinin gecikmesinden dolayı, vatandaşlann mağdur 
olmamalan için İdare, projeden konut satın almış olan konut alıcılanna, Temmuz 
2007 tarihi itibariyle (2007 yılı ikinci altı aylık dönem artışı yapılmayacak) 
konutlarını teslim alıncaya kadar dönemsel artış/artışların yapılmaması ve konut 
taksitlerinin dondurularak, yine konutlann anahtar teslim tarihini takip eden ay 
itibanyla başlatılması için karar almış ve bu karar doğrultusunda uygulamaya 
geçilmiştir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, yeni ihalenin çalışmalan devam etmekte olup, 
tahminen 2010 yılı Ocak ayı içerisinde konut teslimlerine başlanılması 
planlanmaktadır. 
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Ilı 3 

1 
Hi? 
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10.-Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu personel rejimi reformuna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı (7/8230) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda belirtilen sorulanının, Devlet Personel Dairesi Başkanlığından sorumlu' Devlet Bakanı 
Sayın Hayati YAZICI tarafından yazdı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından "Biyokimyager''' unvanının tanınmadığı ve 
dolayısıyla üniversitelerin biyokimya bölümleri mezunlarının kamuya iş başvurusunda 
bulunamadıkları konusunda kamuoyunda çeşitli iddia ve yakınmalar bulunmaktadır. Konu ile ilgili 
olarak, Devlet Personel Başkanlığının Ege Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazdığı 17.03.2005 
tarih ve 2936 sayılı, Nimet YILDIRIM isimli bir vatandaşımıza hitaben yazdığı 30.04.2007 tarih ve 
7689 sayılı yazılarında; "Hükümetin Acil Eylem Planında Devlet Personel Rejimi Reformunun 
gerçekleştirilmesi planlanmış olup ifade edilen hususun münferiden düzenlenmesi yerine Devlet 
Personel Rejimi Reformu ile ilgili genel düzenlemeler sırasında dikkate alınacağı" belirtilmiştir. Bu 
konuyla ilgili olarak; 

1. Devlet Personel Rejimi Reformuna yönelik çalışmalara ne zaman başlanmıştır? Çalışmalar 
ne aşamadadır ve ne zaman tamamlanabilecektir? Bu çalışma içerisinde Biyokimyager 
unvanına ilişkin düzenlemeler yer almakta mıdır? 

2. Devlet Personel Rejimi Reformu tamamlanana kadar üniversitelerden Biyokimyager olarak 
mezun olmuş ve olacak gençlerimiz kamuda istihdam edilebilecek midir? Edilecekse hangi 
kadrolarda istihdam edilecektir? 

3. Kamuya "Biyokimyager" unvanlı personel alınması konusunun uzun süredir çözüme 
kavuşturulamamasınm gerekçeleri nelerdir? 

4. Kamu personel rejimi veya planlaması konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
yapılmış ya da yapılmakta olan bir çalışma var mıdtr? Varsa bu çalışmanın sonuçları 
nelerdir? Söz konusu çalışmada öne çıkan meslekler hangileridir ve bu mesleklerdeki 
istihdam açıkları nasıldır? , 

Prof. Dr. Alim IŞIK 

MHP Kütahya Milletvekili 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.006-4 S V& 
KONU : Soru Önergesi 7/8230 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının, 04.06.2009 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-7/8230-13694/29652 sayılı yazısı, 

b) Devlet Personel Başkanlığının 19.06.2009 tarih ve B.02.1.DPB.0.65.610/11784 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Prof.Dr.Alim IŞIK'm, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/8230 
sayılı yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Devlet Bakanı 

Ek: îlgi (b) yazı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı :B.02.1 .DPB.0.65.610/JJ 'jg İL 
Konu : Soru Önergesi /3 '6 12009 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Hayati YAZICI) 

İlgi: Makamlarınızın 12/06/2009 tarihli ve B.02.0.006-1402 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'ın Makamlarınıza tevcih ettiği, 7/8230 esas 
no'lu Yazılı Soru Önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere hazırlanan bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıskanı 

EK: 
Soru Önergesi Cevabı 

T . C . 
D E V L E T BAKANLIĞI 
TARİH: j3.0G.2GO3 
SAY, : 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'IN II8230 ESAS 
NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZ 

Cevap 1: Kamu Personel Rejimi Reformuna yönelik çalışmalar 2003 yılında 59. Hükümetin 
Acil Eylem Planında belirtilen Devlet Personel Rejimi Reformunun gerçekleştirilmesi hedefi 
doğrultusunda başlamıştır. 

Cevap 2: Kamu kurum ve kuruluşlannın biyokimyager istihdamına yönelik talepleri olması 
halinde ve gerekçeleri Devlet Personel Başkanlığınca uygun bulunduğu takdirde konuya 
ilişkin çalışmalar yapılabilecektir. 

Diğer taraftan, biyokimyager olarak mezun olanların mevcut hangi kadrolarda 
istihdam edileceğine yönelik yetki Yüksek Öğretim Kurulundadır. 

Cevap 3: 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili 
Yönetmeliğe göre kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden kadro ihdası ve 
değişikliği talepleri Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurum 
temsilcilerinden müteşekkil komisyonlarca değerlendirilmektedir. Biyokimyager unvanlı 
kadronun tahsisi talepleri olduğunda da bu kapsamda değerlendirilebilecektir. 

Cevap 4: Kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam profillerinin tam olarak analiz edilmesi, 
kamu personelinin merkez, bölge, il, ilçe, yurtdışı şeklindeki idari bölümler ve hizmet 
birimleri bazında dağılımının tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Yapılacak analiz 
çalışması sonucunda, hangi hizmet birimlerinde hangi nitelikleri haiz personele ihtiyaç 
duyulduğu tespit edilebilecek, bölgeler arası ve hizmet birimlerindeki personel dağılımına 
dair dengesizliklerin giderilmesi; kamu personel rejimi vasıtasıyla tüm kurum ve kuruluşlar 
arasında uyum ve dengenin sağlanması amaçlanmaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM: 23 YASAMA YILI: 3 

110 UNCU BİRLEŞİM 
25 HAZİRAN 2009 PERŞEMBE 

SAAT: 13.00 

KISIMLAR 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç I M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I 
Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

8 
K A N U N T A S A R I V E T E R L İ F L E R İ İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

E G E M E N L I K K A Y ı T S ı Z Ş A R T S ı Z M I L L E T I N D I R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağ

ladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işlerin görüşülmesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat sü
re ile sözlü sorulann görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 239, 126, 131, 321 ve 383 Sıra Sayılı Kanun Taşanlarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 

Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
383 Sıra Sayılı Kanun Tasansının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölümünün Çer

çeve 18 inci maddedeki 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 4, 5 ilâ Geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil olmak üzere 16 ilâ 20 nci 
maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
3.- Genel Kurulun; 25 Haziran 2009 Perşembe günkü birleşiminde 410 Sıra Sayılı Kanun 

Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalannı sürdürmesi, 
410 Sıra Sayılı Kanun Tasansının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşül

mesi, 
410 Sıra Sayılı Kanun Tasansının birinci bölümünün 1 ilâ 25 inci maddelerden, ikinci bölümünün 

Çerçeve 26 nci maddeye bağlı Geçici 8, 9 ve 10 uncu maddeler, Çerçeve 33 üncü maddeye bağlı Geçici 
20 ve 21 inci maddeler, Çerçeve 47 nci maddeye bağlı Geçici 3 ve 4 üncü maddeler dahil 26 ilâ 47 nci 
maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 48 inci maddedeki 1 ilâ 19 uncu fıkralar ayn maddeler olarak 
ve Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 48 ilâ 50 nci maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 23.6.2009 tarihli 108 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun 

olarak görüşülmesi; 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci bölüm 

ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Genel Kurulun; 30 Haziran 2009 Sah günkü Birleşiminde sözlü soru önergeleri ile diğer dene

tim konulannın görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 

30 Haziran 2009 Salı günkü birleşiminde 15:00 - 24:00 saatleri arasında çalışması; 25 Haziran 2009 
Perşembe günkü birleşiminde çalışmalanna saat 13:00'te başlaması, 

26 Haziran 2009 Cuma günü saat 14:00'te toplanarak Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve bu birleşimde saat 24:00'e 
kadar çalışmalannı sürdürmesi, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.6.2009 tarihli 98 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 

25.6.2009 Perşembe - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
25.6.2009 Perşembe - Saat: 10.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
110 U N C U B I R L E Ş I M 2 5 H A Z I R A N 2 0 0 9 P E R Ş E M B E S A A T : 13 .00 

1 - B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

sCfc* 

2 _ 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 - S E Ç I M 

1- Sayıştay Birinci Başkanlığı için yapılacak seçim (S. Sayısı: 413) 
2- Sayıştayda boş bulunan 6 üyelik için yapılacak seçim (S. Sayısı: 414) 

4 - O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S I R A P O R L A R I 

6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L I S A R A Ş T I R M A S I 

Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

7 - S Ö Z L Ü S O R U L A R 



8 - K A N U N T A S A R I VE T E K L I F L E R İ İLE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 397) İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

3. X- (S. Sayısı: 410) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/691) (Dağıtma tarihi: 22.6.2009) (**) 

4. - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

5. X - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (**) 

6. - (S. Sayısı: 228) 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) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

7. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (**) 

8. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

9. X - (S. Sayısı: 351) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile 
Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/669) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

10. X - (S. Sayısı: 265) 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 Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

11. - (S. Sayısı: 353) Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/670) (Dağıtma 
tarihi: 17.4.2009) 

12. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

13. - (S. Sayısı: 121) 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) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 



8 - K A N U N T A S A R I VE T E K L I F L E R I ILE K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R İ Ş L E R 
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14. X - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) 

15. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

16. X - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

17. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

18. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

19. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

20. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

21. X - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

22. X - (S. Sayısı: 339) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

23. X - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

24. X - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

25. X - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

26. X - (S. Sayısı: 345) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/493) ((Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

27. X - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 
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28. X - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

29. X - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

30. X - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

31. X - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile 
Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

32. - (S. Sayısı: 100) 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) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

33. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayollan Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

34. X - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

35. X - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

36. X - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

37. X - (S. Sayısı: 78) 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) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

38. X - (S. Sayısı: 80) 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) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

39. X - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (Dağıtma tarihi: 
4.12.2007) 
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40. X - (S. Sayısı: 73) 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) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

41. X - (S. Sayısı: 136) 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) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) 

42. X - (S. Sayısı: 38) 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) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

43. X - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 
Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

44. X - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

45. X - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

46. X - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

47. - (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (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) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

48. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödenelderinin Arttınlmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

49. - (S. Sayısı: 106) 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) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

50. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 
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51. - (S. Sayısı: 122) 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 (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

52. - (S. Sayısı: 132) 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) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

53. X - (S. Sayısı: 235) 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) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

54. X - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tanm 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 
Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

55. X - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

56. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

- 8 - 110UNCU BİRLEŞİM 
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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) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

61. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 
19.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

74. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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75. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Nairn 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008,20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

80. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 
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82. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris 
Nairn Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008,20.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
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Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'nm 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 Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek)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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

96. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 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) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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97. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

98. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

101. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

102.- (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

103. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

104. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
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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) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

105.- (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

106.- (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

107. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

108. - (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

109. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

110.- (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

111. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

112. - (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
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Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

113.- (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

117.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

118. - (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

119. - (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu 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) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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121. - (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

125. - (S. Sayısı: 208 ve 208 'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 
9.7.2008) 

126. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 211 ve 211 'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığmm 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 
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129. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığmın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

130. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) 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) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

131. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

132. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
"Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

133. X - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

134. X - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Tanm, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

135. X - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

136. X - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

137. X - (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandınlması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

138. X - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) 

139. X - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 
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140. X - (S. Sayısı: 366) Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/516) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

141. X - (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

142. X - (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

143. X - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamlan 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

144. X - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

145. X - (S. Sayısı: 371) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

146. X - (S. Sayısı: 372) Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

147. X - (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/601) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

148. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

149. X - (S. Sayısı: 376) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

150.X - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 
21.5.2009) 

151.X - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

152.X - (S. Sayısı: 379) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği 
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Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

153. X - (S. Sayısı: 380) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/531) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

154.X - (S. Sayısı: 381) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/527) (Dağıtma tarihi: 
21.5.2009) 

155. X - (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

156. X - (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında 
Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) 

157.X - (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) 

158. X - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUS Arasında Bir Serbest Ticaret 
Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

159.X - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 
3.6.2009) 

160. - (S. Sayısı: 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 

161.- (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Rapom 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

162. X - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

163.X - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, 
Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

164. X - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 
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1 6 5 . X - (S . Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptmın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

166. X - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu ( 1 / 4 0 1 ) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) 

1 6 7 . X - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin 
Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /485) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

168. X - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

169. X - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1 /555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

170. X - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /697) (Dağıtma tarihi: 
12.6.2009) 

1 7 1 . X - (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 18.6.2009) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 413) 

832 Sayılı Sayıştay Kanununun 5 ve Ek 8 inci Maddeleri 
Hükümlerine Göre Yapılacak Sayıştay Birinci Başkanlığı 
Seçimine İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Tezkeresi ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici 

Komisyonu Raporu (3/806) 

Sayıştay Kanununun 5 inci ve ek 8 inci maddeleri gereğince, Başkanlığımızca yapılan ilan 
üzerine, Sayıştay Birinci Başkanlığı için 22 aday müracaat etmiştir. 

Başvuran adayların listesi ve ilanda belirtilen belgeleri ilişiktedir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: A. 01.0. GNS. 0.10.00.02-13703 

25/5/2009 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U BAŞKANLIĞINA 

Koksal Toptan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNUNUN 5 İNCİ VE EK 8 İNCİ MADDELERİNE GORE 
SEÇİLECEK SAYIŞTAY BAŞKAN ADAYLARI 

Sıra 
No 

Dilekçe 
Tarihi 

Başkanlığa 
Geldiği Tarih 

Adayın Adı ve Soyadı Halen Çahştığı Kurum 

1 08.05.2009 08.05.2009 Taykan ATAMAN Sayıştay 5 inci Daire 
2 08.05.2009 08.05.2009 Fehmi BAŞARAN Sayıştay 
3 12.05.2009 Orhan TURAN Sayıştay 

4 13.05.2009 13.05.2009 Mehmet DÖNMEZ 
Sayıştay 3 üncü Daire 
Üyesi 

5 14.05.2009 14.05.2009 Rıdvan KARLUK Anadolu Üniversitesi 

6 15.05.2009 15.05.2009 Ahmet KARTAL 
Sayıştay 3 üncü Daire 
Üyesi 

7 13.05.2009 18.05.2009 Muammer DURAK 
Emekli (2007 yılma 
kadar özel sektörde 
çalışmıştır.) 

8 20.05.2009 20.05.2009 Hasan Hüseyin TÜRKMEN 
Sayıştay 1 inci Daire 
Üyesi 

9 20.05.2009 Niyazi CANGİR 
Maliye Bakanlığı 
Bakanlık Müşaviri 

10 20.05.2009 20.05.2009 Cengiz ALPAY 
Sayıştay 2 nci Daire 
Üyesi 

11 22.05.2009 22.05.2009 Mustafa ÇİÇEK Sayıştay Üyesi 
12 22.05.2009 22.05.2009 Erol AKBULUT Sayıştay Üyesi 
13 22.05.2009 22.05.2009 Recai AKYEL Tokat Valisi 
14 23.05.2009 23.05.2009 Şemsettin AZIZOGLU Sayıştay 8. Daire Üyesi 

15 24.05.2009 24.05.2009 Nurşen YAPICI 
Sayıştay 7. Daire 
Başkam 

16 22.05.2009 22.05.2009 Ercan TOPACA 
Mahalli İdareler 
Gen.Müd. 

17 22.05.2009 22.05.2009 Fatma Gülriz METİN Sayıştay 7. Daire Üyesi 

18 22.05.2009 22.05.2009 İsmail Hakkı SAYIN 
Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu Üyesi 

19 22.05.2009 22.05.2009 Yusuf YAVAŞÇAN Şanlıurfa Valisi 

20 22.05.2009 22.05.2009 Nihat GÜL 
Kültür ve Tıırizm 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı 

21 22.05.2009 22.05.2009 Ali KARAMAZAKCADİK 
Sayıştay Üyesi ve Genel 
Sekreteri 

22 22.05.2009 22.05.2009 Aziz AKGUL Emekli Öğretim Üyesi 

N O T : Prof. Dr. Aziz AKGÜL 25.5.2009 tarihli dilekçesiyle adaylıktan çekildiğini bildirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 24/6/2009 
Esas No.: 3/806 
Karar No.: 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sayıştay Birinci Başkanının seçimi için; 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 5 inci ve ek 8 inci 

maddeleri gereğince yapılacak seçime dair 3/806 esas numaralı "Sayıştay Birinci Başkanlığı Seçimine 
İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi" 25/5/2009 tarihinde Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 5 inci ve ek 8 inci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca yapılan ilan üzerine Sayıştay Birinci Başkanlığı için başvuruda bulunan adayların 
listesi ve ilanda belirtilen belgeler de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 25/5/2009 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-13703 sayılı yazılan ilişiğinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

Bilindiği gibi, 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 5 inci maddesi hükmüne göre Sayıştay 
Birinci Başkanı, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip isteklilerden ek 8 inci madde esaslanna göre Ön 
Seçim Geçici Komisyonunca belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunca seçilmektedir. 

Bu hüküm çerçevesinde Plan ve Bütçe Komisyonu 24/6/2009 tarihinde yapmış olduğu 38 inci 
birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından, siyasi partiler ile bağımsızların Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki temsil güçleri dikkate alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan 
9 üye (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı dâhil), Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 3 üye, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubundan 2 üye ve Demokratik Toplum Partisi Grubundan 1 üye olmak üzere top
lam onbeş üyenin yer aldığı Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulmuştur. 

Ön Seçim Geçici Komisyonunun 24/6/2009 tarihinde yaptığı toplantıda; Sayıştayda boş bulu
nan Birinci Başkanın seçimi için yapılan 1 inci tur oylamaya onbeş komisyon üyesinin tamamı ka
tılmıştır. Sayıştay Birinci Başkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılacak 
seçimi için Komisyonumuzda yapılan aday belirleme seçimleri sonuçlandınlmıştır. 

Sayıştayda boş bulunan Birinci Başkan seçimi için; belirlenen adaylann soyadları, adları ve 
aldıkları yeterli oyları gösteren liste ile adaylara ilişkin bilgi formları ekte sunulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun takdirine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Üye Üye 

Sait Açba Necdet Ünüvar Cahit Bağcı 
Afyonkarahisar Adana Çorum 

Üye Üye Üye 
Alaattin Büyükkaya Tuğrul Yemişçi Mustafa Kalaycı 

İstanbul İzmir Konya 
Üye Üye Üye 

Hasan Fehmi Kinay Ferit Mevlüt Aslanoğlu Erkan Akçay 
Kütahya Malatya Manisa 

Üye Üye Üye 
Ali Er Hasip Kaplan Faik Öztrak 
Mersin Şırnak Tekirdağ 

Üye Üye Üye 
Osman Demir M. Akif Hamzaçebi Kerem Altun 

Tokat Trabzon Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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ÖN SEÇİM GEÇİCİ KOMİSYONUNCA BELİRLENEN 

SAYIŞTAY BİRİNCİ BAŞKANI ADAY LİSTESİ 

Soyadı ve Adı 

1- YAPICI Nurşen 

2- AKYEL Recai 

Aldığı Oy 

12 

9 

SAYIŞTAY BİRİNCİ BAŞKANLIĞI ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ FORMLARI 

Adı ve Soyadı 

Doğum Yeri ve Tarihi 

Öğrenim Durumu 

Kadro Unvanı 

Halihazır İdari Görevi 

Nurşen YAPICI 

Samsun - Terme - 1945 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Sayıştay Üyesi 

Sayıştay 7. Daire Başkanı 

Adı ve Soyadı 

Doğum Yeri ve Tarihi 

Öğrenim Durumu 

Kadro Unvanı 

Halihazır İdari Görevi 

Dr. Recai AKYEL 

Erzurum - Şenkaya - 1965 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Vali 

Tokat Valisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 410) 

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/691) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak İçişleri; Adalet; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına, esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyo
nuna havale edilmiştir. 

TC. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 22/4/2009 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1698/1584 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6/4/2009 

tarihinde kararlaştırılan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
G E N E L G E R E K Ç E 

Tasarı ile, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan bazı hükümlerin ilgili 
kanunlara ve kanun hükmünde kararnamelere taşınması ve bazı kanun ve kanun hükmünde karar
namelerde yapılması gereken değişikliklerin tek bir tasanda düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarıda, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinde ve 29 uncu mad
desinin bazı fıkra ve bentlerinde yer alan hükümlerin, Belediye Gelirleri Kanunu, Polis Yüksek Öğre
tim Kanunu, Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülme
sine Dair Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun, Konut 
Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun, Maliye Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Türkiye Bilimler Akademisinin Kurul
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa 
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bağlı (E) işaretli cetvelin 23 üncü, 34 üncü, 69 uncu, 70 inci ve 71 inci sıralarında yer alan hüküm
lerin ise sırasıyla Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu, İçişleri Bakan
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Yükseköğretim Kanununa taşınmak suretiyle ilgili 
kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Aynca, değişiklik ihtiyacı ortaya çıkan ve esas itibanyla gider mevzuatına ilişkin olarak; Dahiliye 
Memurları Kanunu, Kefalet Kanunu, İller Bankası Kanunu, Posta Kanunu, Harcırah Kanunu, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Kanunu, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu, 
Milli Eğitim Temel Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Gümrük 
Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Ulaştırma 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Adli 
Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar 
Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun, Milli Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, Vergi Usul 
Kanunu, Taşıt Kanunu, Bazı Kumu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanun, Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun, Hazineye Ait Taşınmaz 
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Gelir 
Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Elektronik Haberleşme 
Kanununda düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Bir kariyer mesleği olan kaymakamlık mesleğinin ilk adımı sayılan kaymakam 
adaylığına girişle ilgili hususlann yönetmelik yerine kanunla düzenlenmesi ile objektiflik, yerindelik, 
hesap verilebilirlik ve liyakat ilkelerine uygun seçimin yasal güvenceye kavuşturulması amaçlan
mıştır. Madde ile, yazılı sınavı yapabilecek kamu kuruluşlan ile yapılacak protokol, sınav ve ilan 
şekli ile ilanın içeriğine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Aynca maddede, kaymakam adaylığı yazılı 
sınavının konulan tek tek sayılmış ve yazılı sınavda öncelikle yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan 
alma zorunluluğu getirilmiş, bununla birlikte yetmiş puanı geçen herkesin çağnlması yerine ilanda 
belirtilen kadro sayısının dört katı fazlası mülakata çağrılarak yazılı sınavın yarışma sınavına 
dönüşmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, mülakat komisyonunun kimlerden oluşacağı ve nitelikleri be
lirtilerek, komisyon üyelerinin uzun yıllar ülkemizin değişik bölgelerinde mülki idare amiri olarak kay
makamlık, vali yardımcılığı veya valilik görevlerinde bulunmuş, birinci sınıf mülki idare amirliğine 
aynlmış olması gibi şartlar konularak komisyonun tecrübeli ve seçkin üyelerden oluşması sağlanmıştır. 

Yazılı yarışma sınavında başarılı olanların tabi tutulacağı mülakat; adayın bir konuyu kavrayıp 
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe 
uygunluğu ve liyakati, genel ve fiziki görünümü, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel 
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yetenek ve genel kültürü, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının puan vermek suretiyle 
değerlendirilmesi yöntemi olarak tanımlanmıştır. Aynca, yukarıda belirtilen hususların yüz tam puan 
üzerinden yirmişer puan olarak, diğer bir anlatımla eşit oranda değerlendirilmeye tabi tutulacağı, her 
bir aday için ayrı ayrı tutanak tutulacağı ve mülakatta başarılı sayılmak için üyelerin her birinin 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının, yüz puan üzerinden en az yetmiş olması gerektiği 
belirtilerek, mülakattaki kriterlerin ağırlıkları ve değerlendirme esasları nesnel olarak düzenlenmiştir. 

Maddede, mülakatın yapılış şekli, düzenlenecek belge ve kayıtların açık olarak belirlenmesi ile 
mülakatın nesnelliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2- Madde ile, kaymakam adaylarının, modem kamu yönetiminin gereği olan yerel yöne
timlerin önemli birimlerinden il özel idarelerinde de staj yapmaları sağlanarak yerel yönetim 
mevzuatı ve pratiği konusunda gelişmeleri amaçlanmıştır. 

Ayrıca madde ile, zaman zaman boş ilçelerin sayısının artmasından dolayı hizmetin aksama
ması amacıyla kaymakamlık kursunun öne alınması amacıyla gerekli düzenleme yapılmakta ve kay
makam adaylannın yetiştirilmeleriyle ilgili usul ve esaslann yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 3- 26 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen son kaymakamlık sınavının yazılı sonucu 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilmiş ancak bu sınavın mülakatı tamam
lanmamıştır. Madde ile, uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla söz konusu sınavın da 1700 
sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 21A maddesi uyannca gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Diğer 
taraftan, kaymakam adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili yönetmeliğin altı ay içinde çıkarılması 
öngörülmektedir. 

Madde 4- Madde ile, Kefalet Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin ve kefalete bağlı görev 
yapan personelin kimler olacağının Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki istihdam biçimleriyle uyumlu hale getirilmesi ve Kefalet Sandığı idare heyeti 
üyelerine Sandığın idaresi ile ilgili olarak yapacakları çalışmaları karşılığı ödenecek ücretin kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen aylık ücrete bağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Madde 5- Madde ile, kefalete tabi olarak görev yapan personelin maaş ve ücretlerinden oransal 
olarak kesilen giriş ve aylık aidatlar nedeniyle öteden beri yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi-
ni teminen, kesintilerin belirlenen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutarda alınması suretiyle, kefalete tabi personelin istihdam şekli ile maaş 
ve ücret farklılıklarından kaynaklanan aidat farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 6- Madde ile, herhangi bir nedenle kefalete tabi bir görevden ayrılan personele iki tak
sitte iade edilen aidatının sadece ikinci yarısı son üç yıllık faiziyle birlikte iade edilmekte iken, iade 
edilen aidatın birinci yarısını da aynı şekilde son üç yıllık faiziyle birlikte iade etmek ve bu suretle 
aidatların enflasyon karşısındaki değer kaybının azaltılması amaçlanmaktadır. 

Madde 7- Madde ile, 1/1/2009 tarihinden önce Sandıkla ilişkileri kesilmiş olanların aidatlarının 
geri verilmesinde önceki hükümlerin uygulanmasının sağlanması, aidatlarda yapılan değişiklik 
nedeniyle uygulamada yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi ve halihazırda kapsamda 
olmasına rağmen özelleştirme sürecinde olan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 
Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklannda, mevcut statüleri devam ettiği sürece 2489 sayılı Kanunun 
uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Madde 8- Madde ile, İller Bankası Genel Kurulu tarafından onanan bilançoya göre meydana 
çıkan safı kazancın dağıtımının mahalli idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha işlevsel hale ge
tirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre meydana 
çıkan safi kazancın % lOünun adi ihtiyat akçesine, % 30ünun köy sermayesi payı olarak sermaye 
hesabına ve % 60'ının da mahalli idarelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi 
sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanında hibe olarak kullanılmak üzere mahalli 
idareler hesabına ayrılması amaçlanmaktadır. 

Madde 9- Madde ile, PTT Genel Müdürlüğünün, yaygın bir teşkilat ağına sahip olması sebebiyle 
vatandaşlann bankacılık iş ve işlemlerini bankalarla karşılıklı varılacak mutabakat çerçevesinde imza
lanan sözleşme doğrultusunda PTT işyerlerinden gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 10- Madde ile, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemelerinin 6245 sayılı 
Harcırah Kanununa göre yapılmasını ve bu kurumların personeline, yurt içi geçici görev
lendirmelerinde belge bedelini aşmamak ve müstahak oldukları gündelik tutarlarının dört katını 
geçmemek üzere görevlendirme süresince konaklama gideri ödenmesinin sağlanması amaçlanmak
tadır. Ayrıca, personelden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya soruşturma 
göreviyle yetkili kılınanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışma yurt içi geçici 
görevlendirmelerinde, görevlendirme süresince belge bedelini aşmamak ve müstehak oldukları gün
delik tutarlarının beş katını geçmemek üzere, belgelendirdikleri konaklama giderleri ile bu görevlerin 
yerine getirilmesi sırasında kullanılan taşıtlara ilişkin ulaşım giderlerinin Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek usul ve esaslara göre ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 11- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre subay ve ast
subaylar ile sivil memurların emeklilik keseneklerinin hesabına esas alınacak aylık gelir toplamı; 
aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı ve kıdem aylığı ile ilgililerin yararlanmakta oldukları ek 
göstergeler esas alınarak en yüksek Devlet memuru aylığının belirli bir oranı üzerinden belirlenen tu
tarın toplamı alınarak belirlenmekteydi. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile subay ve astsubaylarla Devlet memurlarının sigorta primine esas alınacak aylık 
unsurlarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra işe başlayanların sigorta primine esas aylık gelirlerindeki genişleme, ilgililerin Ordu Yardım
laşma Kurumu (OYAK) kesintisine esas aylık matrahlarının da genişlemesine ve dolayısıyla daha fa
zla OYAK kesintisi ödemelerine sebep olmaktadır. OYAK kesintisinin artması ise aynı rütbede ol
makla birlikte 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe başlayanların net aylıklarında 
azalmaya neden olmaktadır. Yapılan bu düzenlemeyle, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tariht
en önceki uygulamanın aynı şekilde devamı sağlanarak yukarıda belirtilen sakıncalar giderilmektedir. 

Madde 12- Madde ile, üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı 
sağlık kurum ve kuruluşları tarafından gerçek kişilerden tahsil edilemeyen alacakların bir kısmından 
vazgeçilmek suretiyle tahsil edilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, aynı kapsamda 100 
Türk Lirasından az olan alacaklar ise terkin edilmektedir. 

Madde 13- Madde ile, uluslararası kuruluşlarda staj yapacak personele verilecek yurt dışı 
aylığının artırılması suretiyle, anılan kuruluşlarda daha çok sayıda personelimizin staj görmesi ve 
istihdam edilmesinin özendirilmesi amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 23 üncü sırasında yer almaktadır. 
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Madde 14- Belediyelerin personel istihdamı açısından merkezi yönetimin kontrol ve izin işlem
lerine tabi tutulmaksızın daha esnek hareket edebilmesi yönünde daha önce 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, bu düzenlemeler belediyeler tarafından kurulmuş 
olan tiyatro ve orkestralarda sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı 
pozisyonlarında sözleşmeli personel olarak çalışanları kapsamamaktadır. Madde ile, belediyeler 
tarafından kurulmuş olan tiyatro ve orkestralarda sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne 
uygulatıcısı pozisyonlarında sözleşmeli personel istihdamının Maliye Bakanlığının vizesine tabi 
tutulmamasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 15- Madde ile, aynı alanda birden fazla okul veya eğitim kurumunun bir arada bulun
duğu yerlerde, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak üzere eğitim kampusu kurulması 
amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumların gelir
lerinin artırılmasını sağlamak amacıyla, eğitim kampusu yönetimince veya okul-aile birliklerince 
işletileceği veya işlettirileceği belirtilen yerlere ilişkin ihale işlemlerinin daha fazla gelir elde 
edilebileceği durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması öngörülmektedir. 

Madde 16- Madde ile, belediyeler tarafından alınmakta olan elektrik ve havagazı tüketim ver
gisinin 31/12/2010 tarihine kadar tahakkuk edecek kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesi 
öngörülmektedir. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 un
cu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer almaktadır. 

Madde 17- Madde ile, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına yönelik olarak Yük
seköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlanna sağlanacak desteğin, ilgili yükseköğretim kuru
munun bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin özel hesaptan kullanılması; bu kapsamda öğrencilere burs, 
öğretim elemanlanna ek ders ücreti ödenmesi ve ayrıca program süresi ile sınırlı olmak kaydıyla pro
gram kapsamında belirlenen harcamaların yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Esasen bu 
düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 70 inci 
sırasında yer almaktadır. 

Madde 18- Madde ile, üniversitelerde maddi durumu yetersiz öğrencilerin kısmi zamanlı olarak 
çalıştırılması hususu düzenlenerek bunların 4857 sayılı İş Kanunu bakımından işçi sayılmayacak
ları hüküm altına alınmaktadır. Ayrıca, öğrencilere verilecek ücretin üst sınırı belirlenerek, ödenen 
ücretlerin diğer kanunlar gereğince öğrencilerin yararlanmakta olduğu bazı hakları etkilememesi 
sağlanmaktadır. 

Madde 19- Madde ile, yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projelerine ilişkin 
ödeneklerin bütçe içerisinde yürütülmesinde uygulamada karşılaşılan problemler nedeniyle, 
TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonlarından desteklenen projelerde olduğu gibi, söz konusu idarelerin 
bilimsel araştırma projelerine ilişkin harcamalarının özel hesaptan yapılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı 
(E) işaretli cetvelin 71 inci sırasında yer almaktadır. 

Madde 20- Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2008 yılında Türk bilim adamlan tarafından 
Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yürütülen kazı sayısı 93, yabancı bilim adamları tarafından 
yürütülen kazı sayısı 44, müze müdürlükleri başkanlığında bilim adamlarının katılımıyla yürütülen 
kazı sayısı 36, müze müdürlüklerince yürütülen kurtarma kazılarının sayısı 105 ve müze müdürlük
lerince yürütülen sondaj kazılarının sayısı 75 olmak üzere toplam 353 kazı çalışması sürdürülmekte 
olup, bu çalışmaların bir kısmı şahıs mülkiyetindeki arazilere isabet etmekte ve bu durum uygula-
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mada sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle önemli bir kısmı 1. derece arkeolojik sit alanı olan 
sahipli arazilerin takas edilmesinin sağlanması suretiyle uygulamada karşılaşılan sıkıntıların önüne 
geçilebilmesi için madde ile; 

- Sit alanı ilan edilmiş ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı 
getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parsellerin, aynı ada 
içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilecek parsellerin tamamının 
kabulü koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilmesine 
olanak sağlanması ve değiştirilecek parsellerin bütünlüğünün korunarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından tasarruf edilebilmesi imkânı getirilmesi, 

- Sit alam ilan edildiği tapu kütüğüne şerh edilen taşınmazları, miras ve ölüme bağlı tasarruflar 
dışında, sonradan edinenlerin taleplerinin değerlendirilmeyeceği belirtilerek bu madde hükmünden 
sit alanı ilanı nedeniyle tasarrufu kısıtlanan gerçek hak sahiplerinin faydalanabilmesinin sağlanması, 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştirilen kazıların yapıldığı alanlarda 1/1000 ölçekli 
onanlı koruma amaçlı imar planı şartı aranmaması, maliklerin başvurusu ve kabulüne ilişkin koşulun 
ise parsele yönelik uygulanmasına imkân sağlanması, amaçlanmaktadır. 

Madde 21- Maliye Bakanlığının hükümet konaklarının yapımını programlama, satın alma 
işlemlerini yürütme ve bunlann onarımlarını yapma yetkisi, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunuyla İçişleri Bakanlığına devredildiği için, maddenin (b) bendi ile, hükümet konaklarının 
yapımını programlama, satın alına işlemlerini yürütme ve bunların onarımlarını yapma görevinin 
Maliye Bakanlığının görevleri arasından çıkarılması amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 
2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yeralmaktadır. 

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe dairesi 
başkanlıklarının kapatılmış olması nedeniyle, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünde görev yapan Bütçe Kontrolörlerinin istihdamına ilişkin hüküm ile Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında yer alan "Teşkilat ve görev alanına giren 
işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek." hükmü, maddenin (a) bendi ile 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden çıkarılmakta; kamu alımları alanında Maliye Bakanlığının 
Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda koordinatör kurum olarak 
belirlenmesi nedeniyle, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin 
temel politikaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konudaki kanun tasarılarının 
hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere anılan Bakanlığın yetkili 
kılınması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, (a) bendinde yapılan düzenlemeye paralel olarak maddenin (c) bendi ile, Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde kontrolör çalıştırılmasına ilişkin düzenleme 
yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 22- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin 17/9/2004 tarihli ve 
5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (f) bendiyle eklenen son fıkrası ile, 178 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (p) bendi hükümleri, Anayasa Mahkemesinin, 3/4/2009 
tarihli ve 27189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/1/2009 tarihli ve E.2005/152, K.2009/14 sayılı 
Kararıyla, yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme organına genel ve sınırları belirsiz 
düzenleme yetkisi verilmesinin olanaklı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Geçici 8 inci madde 
ile, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini karşılayacak şekilde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
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ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve 
işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınacağı tarihe kadar, Devlet memurları ile bun
ların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderleri ile bu tedavileri kapsamında kul
lanmaları gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının kurumlarınca ödenecek be
dellerinin yanı sıra bu bedellerin kişilerce karşılanacak kısmını ve buna ilişkin uygulama usul ve 
esaslarını belirlemede uyulacak temel ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 68 inci maddesine 
göre genel sağlık sigortalısı sayılan hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayakta 
tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden, tedavileri nedeniyle kullanmalarına lüzum 
görülen ortez, protez ve iyileştirme araç ve gereçlerinden ve yardımcı üreme yöntemi tedavisinden 
katılım payı alınmaktadır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan 
kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan 
tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır." hükmü, kamu personeli ile yeşil 
kart sahiplerinden genel sağlık sigortalısı hak sahipleri gibi katılım payı alınmasının önüne 
geçtiğinden, geçici 9 uncu madde ile, geçiş süreci tamamlanıncaya kadar kamu personeli ile yeşil kart 
sahiplerinden de genel sağlık sigortalısı hak sahipleri gibi katılım payı alınması öngörülerek 
uygulamada paralellik sağlanması amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesinde yer almaktadır. 

Diğer taraftan, geçici 10 uncu madde ile, 21 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bütçe Kontrolörlerinin, 
aynı Bakanlık Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhasebat Kontrolörü kadrolarına atanması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bütçe Kontrolörü unvanım 
kazanmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarında başka görevlerde bulunanların da, daha sonra talep 
etmeleri halinde Muhasebat Kontrolörü kadrolarına atanabilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 23- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ)'nün 5/4/2007 
tarihli ve 5622 sayılı Kanunla ana hizmet birimi olarak Gümrük Müsteşarlığı bünyesine alınması 
nedeniyle Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır 
mallarının satışını yapmak görevinin son bulması, kara sınır kapılarında mutad depo fazlası akaryakıt 
çekimlerine 17/5/2006 tarihli ve 2006/10487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile son verilmesi, mülga 
1918 ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunları gereği kaçak olarak yakalanan tüm akaryakıt
lar TASİŞ tarafından tasfiye edilmekte iken, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişik
likle bu akaryakıtlardan sadece teknik düzenlemelere aykırı olanların tasfiye görevinin TASİŞ'e 
verilmesi, mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun 141 inci maddesinde tasfiye edilecek eşyalar için 
kambiyo ve dış ticaret rejimi ile konulan tahdidi ve takyidi hükümler nazara alınmaz denilmekte 
iken, 4458 sayılı Gümrük Kanununda bu hükmün kaldırılmasıyla birçok tasfıyelik eşyaya kısıtlama 
ve yasaklamalar konulması, kaçak eşya ambar işletmeciliğinin gideri olan ancak geliri olmayan bir 
faaliyet olması, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 2000 yılından itibaren özel antrepo işletmeciliğine 
izin verilmesi sonucunda TASİŞ'in antrepo işletmecilik faaliyetlerinden büyük ölçüde çekilmesi gibi 
nedenlerle döner sermayenin gelirleri azalmıştır. 3007 sayılı Kanunun 6 nci maddesi uyarınca ihtiyaç 
duyulması halinde tahsis edilen sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile yeterli ölçüde artırılabilmekte-
dir. Artırılan sermaye ise döner sermaye hizmetlerinden elde edilen kârlarla karşılanmaktadır. Madde 
ile, gelirlerinde önemli ölçüde düşüş yaşanan TASİŞ'in sermaye artışının 2009 yılı merkezi yönetim 
bütçe ödeneklerinden karşılanması imkânı getirilmek suretiyle söz konusu sorunların giderilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Madde 24- Madde ile, Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık Makamının iş ve işlemlerini yürütmek 
üzere normal mesai gün ve saatleri dışında yoğun bir şekilde mesai sarfeden, Başbakanlık persone
line Başbakan onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fiili çalışmaya dayalı olarak fazla 
çalışma ücreti ödenmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca madde ile, Bakanlar Kurulu toplantılarında görev yapmak üzere istihdam edilecek 
stenograflar için Başbakanlık merkez teşkilatında kadro ihdas edilmektedir. 

Madde 25- Madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Başbakanlık merkez teşki
latında stenograf olarak görev yapanlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi stenografı kursuna katılarak 
başarılı olanların, talepleri halinde 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen koşullara bağlı 
olmaksızın maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde stenograf kadrolarına atan
malarına imkan sağlanmaktadır. 

Madde 26- Madde ile, hükümet konaklarının yapımını programlama, satın alma işlemlerini 
yürütme ve bunların onarımlarını yapma görevinin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi 
amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı 
(E) işaretli cetvelin 69 uncu sırasında yer almaktadır. 

Madde 27- Madde ile, Ulaştırma Bakanlığına şehir içi raylı ulaşım sistemlerini ve metroları 
2023 yılına kadar yapma, yaptırma ve yapımı devam etmekte olanları mevcut sözleşmeleriyle 
devralma yetkisi tanınmaktadır. 

Madde 28- Kamu idare, kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdamı dışında sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlayan 
çok sayıda mevzuat hükmü bulunmakta ve söz konusu mevzuatta farklı düzenlemeler ve istihdama 
ilişkin eksiklikler bulunmaktadır. Mevzuattaki karışıklık ve eksiklikler her yıl merkezi yönetim bütçe 
kanunlarına konulan hükümlerle Maliye Bakanlığının vizesine tabi kılınarak giderilmeye ve uyum-
laştırılmaya çalışılmakta ve bu şekilde, bu uyumlaştırmaya bağlı dengeli, kontrollü ve tutarlı bir is
tihdam politikası izlenmesi hedeflenmektedir. Madde ile, söz konusu özel mevzuatları kapsamında 
sözleşmeli personel istihdamına dair karışıklık ve eksikliklerin önerilen yöntemle asgariye indirilmesi 
ve yılı bütçe kanunlarında yapılan düzenlemelerin de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
taşınarak uygulamada süreklilik ve birlikteliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynca, özel kanunlann-
daki hükümler saklı kalmak kaydıyla madde kapsamında sözleşmeyle çalıştırılacak personel hakkında 
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın uygulanması amaçlanmaktadır. 

Madde 29- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin, 21/11/2007 tarihli ve 26707 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 17/5/2007 tarihli ve E.2004/46, K.2007/60 sayılı Kararıyla iptal edilen yol 
tazminatına ilişkin hüküm yeniden düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemeyle, tebliğden başka adli 
bir işlem yapmak için makamdan uzaklaşma durumunda, daireden uzaklaşmayı gerektiren her iş için 
kimlere hangi miktarda yol tazminatı ödeneceği ve yol tazminatından kalan tutarların harcanmasına 
ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Ayrıca, son yıllarda yapılan düzenlemelerle, hakim veya Cumhuriyet savcısının kararına bağlı 
olarak sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların da adli işlemlerde görevlendirilmesi nedeniyle 
bunlara da yol tazminatı ödenmesine imkan tanınmaktadır. 

Diğer taraftan, hakim ve savcılar ile yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra 
müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personele her ay ödenecek yol tazminatı ek gösterge dahil 
en yüksek Devlet memuru aylığının % 100' ünden % 200' üne çıkarılmakta, aynca hazine avukatlanna 
yapılan ödemelerde de paralellik sağlanmaktadır. 
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Öte yandan, yol tazminatının yarısı ile ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığının 
% 1 OO'ünü geçen tutar ve merkeze gönderilen tutarlardan personele ek gösterge dahil en yüksek 
Devlet memuru aylığının % 50'sini geçmemek üzere yapılan ek ödeme yerine, personelin 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde öngörülen ek ödemeden yararlanmaları 
amaçlanmaktadır. Daha önce ek ödeme olarak ödenen tutarlar ise Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun banka hesabına yatırılmak ve bütçesiyle ilişkilendirilmek suretiyle, 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunda 
belirtilen işleri için kullanılması sağlanmaktadır. 

İcra işlemleri dikkate alınarak, her bir icra müdürlüğünde fiilen görev yapan icra müdürü, icra 
müdür yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara ödenecek yol tazminatının, 
görevin önemi göz önüne alınarak tavan ücreti aşmamak üzere belirlenecek usul ve esaslar dahilinde 
ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 30- Madde ile, 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikten önce 
banka hesaplanna yatırılan ve halen banka hesaplarında bulunan tutarların Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun banka hesabına yatırılıp bütçesiyle ilişkilendirilmek suretiyle, 
Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanun
da belirtilen işleri için kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 31 - Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrosunda bulunan personelin aynı Bakanlığın 
merkez ve taşra birimlerinde geçici olarak görevlendirilmesi halinde, 1/7/2006 tarihinden itibaren 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde belirtilen ek ödemeden fayda
lanmaları mümkün olmamakla birlikte, belirtilen ek ödemeden faydalananlara Sayıştay tarafından 
fazla ve yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle borç çıkartılmaktadır. 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/2008 tarihli ve 2008/14575 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın 1 
inci maddesiyle "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Karar"ın 16 nci maddesinde yapılan değişiklikle Kararın yayımı tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere söz konusu hususa ilişkin düzenleme yapılmıştır. Madde ile, 1/7/2006 ila 23/1/2009 ta
rihleri arasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 32- 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hiz
metlerin Yürütülmesine Dair Kanunun 29/5/2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanunla değişik 6 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında, tabii afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ile özel idarelere, maruz 
kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla, 7269 sayılı Kanunun 20/6/2001 tarihli ve 4684 
sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesi çerçevesinde özel hesaplarda toplanan kaynaklardan yardım 
yapılabileceği; bu yardımlann miktarının, hasar ve tahribat oranları dikkate alınarak Maliye Ba
kanının uygun görüşü üzerine, Bayındırlık ve İskan Bakanınca tespit edileceği düzenlenmiştir. Söz 
konusu 6 nci madde kapsamında 31/3/2009 tarihine kadar yapılan yardım taleplerinin, 2009 yılı büt
çesinden karşılanması imkanının bulunmaması nedeniyle, 4123 sayılı Kanuna bir geçici madde ek
lenmesi suretiyle sorunun giderilmesi amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Mer
kezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer almaktadır. 

Madde 33- Madde ile, polis yüksek öğretimi alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin, Polis 
Akademisine bağlı fakülte ve polis meslek yüksekokullarında istihdamının özendirilerek, anılan öğre
tim kurumlanna öğretim üyesi temininde ortaya çıkabilecek sıkıntıların giderilmesi amaçlanmak
tadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi
nin beşinci fıkrasında yer almaktadır. 
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Madde 34- Madde ile, küresel krizin etkileri nedeniyle bütçe açığında oluşması muhtemel sap
ma dikkate alınarak, 2009 mali yılı için net borçlanma limitinin artırılması düzenlenmektedir. 

Madde 35- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65 inci maddesiyle Kimlik ve Adres Pay
laşımı Sistemlerinde yer alan bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili özel kurum ve kuru
luşlarla paylaşılması karşılığında, sunulan hizmetin bedeli olarak "ücretlendirme" müessesesi esas 
alınmıştır. Ancak, sunulan hizmetin bir kamu hizmeti olması ve bu hizmetin sadece Nüfus ve Va
tandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunuluyor olması nedeniyle alınması gereken bedelin "ücret" ye
rine kamu gelirlerinden biri olan "katılma payı" olarak düzenlenmesinin hukuken daha uygun olacağı 
gerekçesiyle yeniden düzenlenen bu madde ile, katılma payının hesaplanması, ödemelerin bildiril
mesi ile tahsiline ilişkin esaslar belirlenmiş ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belir
lemeye İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının yetkili kılınması amaçlanmıştır. 

Madde 36- Madde ile, terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik ha
rekatı ile görevli birliğin kazandan beslenen birlik olmaması halinde, bu birliklerde görevli olan su
bay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların güçlendirilmiş yemek bedeli üzerinden beslen
melerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Büt
çe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 34 üncü sırasında yer almaktadır. 

Madde 37- 1) PTT Genel Müdürlüğünce verilen hizmet sunumundaki yeniliklere paralel ola
rak gerek teknolojik, gerekse tüm dünyada öncelikli konular arasına giren çevreci yaklaşımlar nede
niyle 5584 sayılı Posta Kanununun 63 üncü maddesinin (V) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin so
nunda yer alan "yakılır" ibaresinin "imha edilir" şeklinde değiştirilerek çevre ve hava kirliliğinin ön
lenmesi, ayrıca geri dönüşüm sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 

2) Düzenleme ile, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü (SEKA)'nün 
özelleştirilmesi nedeniyle söz konusu Genel Müdürlük yerine Çevre ve Orman Bakanlığından bir 
temsilcinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda yer alması öngörülmektedir. 

3)181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde yapılan değişikliğe para
lel olarak 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına açıktan vekil olarak atananlar ile bu kurum ve kuruluşlarda is
tihdam edilen tüm sözleşmeli personele döner sermayeden ek ödeme yapılması amaçlanmaktadır. 

4) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendin
de yer alan "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında" ibare
si, Anayasa Mahkemesinin 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/3/2008 
tarihli ve E.2006/109, K.2008/82 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal hükmünün, Resmi Gazetede 
yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Düzenleme ile, Anayasa Mahkeme
sinin Kararında belirtilen gerekçeyi karşılayacak şekilde yeniden düzenleme yapılması amaçlan
maktadır. 

5) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda, kurum başkanlarının bazı kanunların uygulanması 
bakımından statülerinin ne olduğu ve buna bağlı olarak da tabi oldukları düzenlemeler konusunda za
man zaman tereddütler oluşmaktadır. Esasen emeklilik açısından kurum başkanlarının bakanlık müs
teşarı kadrosu emsal gösterilmek suretiyle tabi oldukları düzenlemelere işaret edilmektedir. 237 sayılı 
Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yapılması öngörülen bu değişiklikle, kurum başkanlarının, Taşıt Ka
nunu açısından da bakanlık müsteşarları ile aynı hükümlere tabi oldukları ve aynı haklardan yarar
lanmaları gerektiği hususunun açıklığa kavuşturulması amaçlanmaktadır. 
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6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalıştırılan 
sözleşmeli personelin istihdamına dair esas ve usuller 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve yürürlüğü her yıl merkezi yönetim bütçe kanunları ile sağ
lanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kap
samda son yıllara kadar az sayıda personel istihdam edilirken sözleşmeli personel kapsamının ge
nişletilmesi nedeniyle, bu pozisyonlarda istihdam edilen personel sayısı hızla artış göstermiştir. Bu 
genişlemeye paralel olarak bu personelin istihdamında uygulanacak esas ve usullerin daha açık ve 
kapsayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Düzenleme ile, kurumlarda mali yılla sı
nırlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacakların pozisyon unvanları ve niteliklerinin belirle
nerek standardizasyonun sağlanması ve bu konuda farklı kurumlara farklı unvanlarda personel po
zisyonlarının vizelenmesinin önüne geçilerek sorunlann en aza indirgenmesi, sözleşmenin fesih hal
lerinin açık ve net olarak düzenlenerek gerek idare ve gerekse sözleşmeli personel açısından belir
sizliklerin ortadan kaldırılarak ihtilafların azaltılması, mevcut vizelenmiş pozisyonlardan gerekli 
görülenlerin belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde iptal prosedürünün açıklanması ile sözleşme 
usul ve esaslarının belirlenmesi hususlannda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır. Ay
rıca, sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlann
ca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belir
lenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geç
medikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği düzenlenmektedir. 

Ayrıca düzenleme ile, stenografların özlük haklarına ilişkin hususlar belirlenmiştir. 

7) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden askeri kıt'a ve birlikler ile hava 
meydanlarında görev yapanlar, barış, olağanüstü haller ile kriz ve savaş dönemlerinde 24 saat esası
na dayalı vardiya sistemi ile çalışmaktadır. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuv
vetleri kıt'a ve kurumlannda görevli tüm askeri ve sivil personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Persone
line Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun gereği ödenen tayın bedelinden Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü personeli yararlanamamaktadır. Düzenleme ile, söz konusu personele de bu 
ödemenin yapılması amaçlanmaktadır. 

8) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile "Telekomünikasyon Kurumu" ibaresi "Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu" olarak değiştirilmiş ve Kurumun "özel bütçeli" olacağı hükmüne 
yer verilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu) 5018 
sayılı Kanunda düzenleyici ve denetleyici kurum bütçeleri içinde yer almıştır. Dolayısıyla düzenle
yici ve denetleyici kurum olarak örgütlenen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "özel bütçeli" 
değil düzenleyici ve denetleyici kurum niteliğindedir. Aynca, bu Kanunun 2 nci maddesinde harcı
rah ödemeleri bakımından bu Başkanlığı da kapsayacak şekilde düzenleme yapıldığından, 2813 sa
yılı Kanunun 5 inci maddesinin onüçüncü fıkrasının harcırah ödemelerine dair düzenlemeler içeren 
ilk dört cümlesinin çıkarılması amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme kısmen 2009 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer almaktadır. 

9) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür 
Merkezinin gelirlerini düzenleyen 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kâ
nununun 100 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile, ayrı bütçeye sahip bu kurumların genel büt
çeden doğrudan hazine yardımı almalarına imkan sağlanması amaçlanmaktadır. 
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10) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
na göre istihdam edilebilecek sözleşmeli pozisyon unvanları genişletildiğinden, bu düzenlemeye pa
ralel olarak 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin ek 3 üncü maddesinde yer alan sözleşmeli personele ilişkin hükümlerin uyumlaştırılma
sına yönelik gerekli değişikliğin yapılması amaçlanmaktadır. 

11) Düzenleme ile, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı ile stenografların kadro karşılığı 
sözleşmeli olarak istihdamına imkan sağlanmaktadır. 

12) a) Kanunun 29 uncu maddesi ile 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi de
ğiştirilerek sadece keşif veya icra işlerine gidenlere yol tazminatı ödenmesi öngörülmüş, bu kap
samda elde edilen gelirlerden diğer personele yapılan ödemelere son verilmiştir. Daha önce bu şekilde 
yapılan ödemeler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan 
ödemelerden mahsup edilmekteydi. Düzenleme ile, bu kapsamda elde edilen gelirlerden diğer per
sonele yapılan ödemelere son verilmiş olması nedeniyle mahsup ihtiyacı ortadan kalktığından 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "8/5/1991 
tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyannca yol tazminatının yansı olarak bankalara yatınlan 
tutarlardan ödeme yapılanlara," ibaresinin madde metninden çıkarılması amaçlanmaktadır. 

b) Düzenleme ile her ay için 5 TL sendika ödeneği verilmesine ilişkin mevcut hükmün değiş
tirilerek, her ay için 10 TL tutarında toplu görüşme primi verilmesinin sağlanması amaçlanmakta
dır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer almaktadır. 

13) 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 13 üncü maddesiyle öngörülen ve araştırma faaliyeti ile doğrudan ilgili harcamalar için 
ödenmekte olan araştırma desteğinin halihazır tutarı, sürdürülen araştırmalara ilişkin harcamalar için 
yeterli gelmemektedir. Düzenleme ile, araştırma desteğinin ihtiyaçları karşılayabilecek bir tutara çı
karılması amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanu
nunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer almaktadır. 

14) Tütün ürünlerinin, otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik or
tamlarda satışını düzenleyen 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan 
"yetkili satıcı olan yerlerin dışında" ibaresi, satıcı yetkili ise tütün ürünlerinin özellikle internet gibi 
elektronik ortamlarla satışını sağlayabilecektir. Ancak internet üzerinden alış-veriş yapanın kim ol
duğu belli olmayacaktır. Dolayısıyla satış çocuklara da kolayca yapılabilecektir. Düzenleme ile, bu 
sakıncaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır . 

15) Muhtaç erbaş ve er ailelerinin birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında da ücretsiz teda
vilerinin sağlanması ve buna bağlı olarak ilaç bedellerinin Devletçe karşılanması amaçlanmaktadır. 

16) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 2 nci maddesinin (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler hak
kında yapılacak işlemler ile bu yerlerin tasarrufuna ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. Anılan mad
de, Anayasa Mahkemesinin, 4/10/2002 tarihli ve 24896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/1/2002 
tarihli ve E.2001/382, K.2002/21 sayılı Kararıyla iptal edilmiş, ancak bu Kararda; 4706 sayılı Ka
nunun yürürlük tarihi itibanyla 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kında Kanun gereğince Çevre ve Orman Bakanlığınca hak sahipliği, rayiç bedel tespiti ve satış iş
lemlerine başlanmış olup da tapuları henüz verilmemiş olan yerlere ait dosyaların, 4706 sayılı Ka
nuna göre işlem yapılmak üzere Maliye Bakanlığına devredileceği yönünde geçiş hükümleri içeren 
geçici 2 nci maddesi iptal edilmemiştir. Düzenleme ile, 4706 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi
nin, Anayasa Mahkemesinin aynı Kanunun 3 üncü maddesine ilişkin iptal kararı uyarınca uygulan
ması imkanı kalmadığından yürürlükten kaldınlması amaçlanmaktadır. 
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17) Tütün mamullerinin tüketicilere satışını, izinsiz olarak veya Kurum düzenlemelerine aykı
rılık oluşturacak şekilde internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da pos
ta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara veri
lecek olan cezayı düzenleyen 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (k) bendinde yer alan "izinsiz 
olarak veya Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde" ibaresi satıcı izinli ise tütün ürün
lerinin özellikle internet gibi elektronik ortamlarla siparişinin yapılmasına imkan sağlayabilecektir. 
Ancak özellikle internet üzerinden yapılan siparişlerde, sipariş verenin kim olduğu belli olmayacak
tır. Dolayısıyla çocuklar da kolayca sipariş verebileceklerdir. Düzenleme ile, bu sakıncaların önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır. 

18) a) Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 
Kurumu 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun ilgili hükümleri ge
reğince tüzel kişiliğe sahip bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunan kurumlardır. Düzenleme ile, tü
zel kişiliğe sahip bu kurumların ayrı bütçeye sahip olmasına imkan sağlanmaktadır. 

b) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile "Telekomünikasyon Kurumu"nun âdı "Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu" olarak; 3/4/2008 tarihli ve 5752 sayılı Kanunla da "Tütün, Tütün 
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu"nun adı "Tütün ve Alkol Piyasası Dü
zenleme Kurumu" olarak değiştirildiğinden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
nun eki (III) sayılı Cetvelde bu değişikliklere uygun olarak düzenleme yapılmaktadır. 

c) Düzenleme ile, Şeker Kurumunun düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasına dahil edilme
si amaçlanmaktadır. 

19) Düzenleme ile, genel sağlık sigortası sistemine geçişin hızlandırılması amacıyla, 5510 sa
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinde yer alan "Üç 
yıl içinde" ibaresi "1/1/2010 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmektedir. 

20) 5615 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mü
kelleflerinden tahsil edilen gelirlerden, büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
si Kanununun 23 üncü maddesinin (b) bendi gereğince ayrılacak payın hesaplanmasında yeni bir dü
zenleme yapılıncaya kadar bu mükelleflerin kanuni veya iş merkezlerinin (şubelerinin) bulunduğu 
yerlerde (şubeler adına ödenen vergi gelirleri dahil) büyükşehir belediyesine pay verileceği esası ge
tirilmiştir. Ancak, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldı
rılmış, bu hükmün yerine büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üze
rinden ayrılacak paylar Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile yeniden düzenlenmiştir. Dü
zenleme ile, yapılan atfın değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

21) Düzenleme ile, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanun uyarınca konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin listelerde yer almayan kişilerin 
başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması için aynı maddede tanınan 2 aylık sürenin 8 aya çı
karılması amaçlanmaktadır. Esasen bu düzenleme halen 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanu
nunun 29 uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer almaktadır. 

22) Ara bağlantı ücretlerinin seviyesi, Hazinenin bu ücretler üzerinden aldığı Hazine payı ve özel 
iletişim vergisi tutarlarını doğrudan etkilemektedir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 
18 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde değişiklik yapılmasını öngören düzenleme ile, 
bütçe gelirlerinin tahmini ve yönetilmesi açısından önem arz eden söz konusu ücretlerin tespiti aşa
masında, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması amaçlanmaktadır. 

Madde 38 - Yürürlük maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 19/6/2009 

Esas No.: 1/691 

Karar No.: 48 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 22/4/2009 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 22/4/2009 tarihinde tali komisyon olarak İçiş
leri Komisyonu, Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilen 1/691 esas numaralı "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümle
rin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı" Komisyonumuzun 6/5/2009 tarihinde 
yaptığı 29 uncu Birleşiminde; Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ile Maliye Ba
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ada
let Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Kamu İhale Kurumu, İller Bankası Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Kefalet Sandığı 
Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan kimi 
düzenlemelerin ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere taşınmasının ve esas itibarıyla gider 
mevzuatına ilişkin olarak ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçlarını gidermek üzere çeşitli kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden, kabul edilen bir önerge ile Tasarının daha 
ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasına ve alt komisyon çalış
malarını müteakiben görüşmelere devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt Komisyon 6/5/2009, 7/5/2009 ve 14/5/2009 tarihlerinde Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakan
lığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu 
İhale Kurumu, İller Bankası Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Kefalet Sandığı Başkanlığı ve Tür
kiye Bankalar Birliği temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu toplantılarda Tasarı ayrıntılı bir 
şekilde ele alınmış, ilgili tarafların görüşleri geniş bir şekilde dile getirilmiş, Tasarı üzerinde gerekli 
değişiklikler yapılmış ve Alt Komisyon tarafından oluşturulan metin bir raporla birlikte Komisyo
numuza sunulmuştur. 

Alt Komisyonca Tasarıda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
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Tasarının; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

- Çerçeve 1 inci maddesi ile 1700 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 2/A maddesi; Kaymakam 
adaylığı yazılı sınav sorularının hangi konulardan hazırlanacağını belirleyen birinci fıkrada yer alan 
"Türkiye'nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları" ifadesinin "Türkiye'nin Sosyo-ekonomik Yapısı" şek
linde değiştirilmesi ve aynı fıkrada yer alan "idareciyi yakından ilgilendiren" ile "alanındaki düzen
lemeler" ibarelerinin metinden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci maddeleri; aynen, 

- Çerçeve 7 nci maddesi ile 2489 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 3 üncü maddesi; bi
rinci fıkrasında yer alan "değişiklikten" ibaresinin uygulamada tereddütlere yol açabilecek olması ne
deniyle "değiştirilmeden" şeklinde değiştirilmesi, anlama açıklık kazandırılması amacıyla ikinci 
fıkrada yer alan "mevcut" ibaresinden önce gelmek üzere "bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle" ifa
desinin eklenmesi ve ikinci fıkrada yer alan "aynı şekilde" ifadesinin madde metninden çıkarılması 
suretiyle, 

- Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatının havacılık birimlerinde çalışan rüt
beli personelin almış olduğu eğitim itibarıyla "Pilot", "Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi" ve "Ha
vacılık Müdürü" kadro unvanlarıyla görevlendirilebilmeleri ve söz konusu görev unvanları için Ge
nel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 95 adet kadro ihdas edilmesi, bunun 
karşılığında kullanılmayan aynı sayıda kadronun iptal edilmesi amacıyla yeni 8 inci maddenin metne 
ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 8 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 4759 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi; İl
ler Bankası Genel Kurulu tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kazancın % 60'ının köy
ler ve nüfusu 100.000'e kadar olan belediyelerin münhasıran harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı 
atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelendirme hizmetinin finansmanı ile köyler ve 
nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri kentsel alt yapı 
tesislerinin yapımının finansmanına ayrılmasını sağlamak amacıyla (c) bendinin değiştirilmesi 
suretiyle, 9 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi ile 5584 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 1 inci maddesi; PTT 
Genel Müdürlüğünün bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara yapacağı destek hiz
metleri kapsamındaki faaliyetlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından de
netlenmesi amacıyla "denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla," ifadesinin madde met
nine eklenmesi ve kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda madde 
metninin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 10 uncu madde olarak, 

-Çerçeve 10 uncu maddesi ile 6245 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci maddesi; 
düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için memuriyet mahalli dışına yurt içi geçici görev
lendirmeleri için yapılan harcırah ödemelerinde müstahak olunan bedelin 6245 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre belirlenmesi ve söz konusu kurumların başkan ve üyeleri ile 
personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi geçici görevlendirmelerde, ödemeye esas teş
kil edecek konaklama giderlerinin hesabında anılan Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası hü
kümlerinin esas alınması amacıyla madde metninin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 11 inci madde 
olarak, 
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-Düzenleyici ve denetleyici kurumların 1/1/2006-27/3/2009 tarihleri arasındaki harcırah uygu
lamalarında yaşanan belirsizlik nedeniyle fazla yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılamaması ve 
çıkarılmış borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilmesi amacıyla yeni 12 nci maddenin metne ilave edil
mesi suretiyle, 

- Çerçeve 11 inci maddesi; 13 üncü madde olarak aynen, 

- Çerçeve 12 nci maddesi ile 209 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 4 üncü maddesi; me
tinde yer alan sağlık kuruluşlarından tedavi hizmeti alan ancak sağlık hizmeti verildiği dönemde her
hangi bir nedenle ilgili mevzuat kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan ger
çek kişilere, 1/1/2009 tarihinden önce düzenlenmiş olan fatura bedellerinden, maddenin yürürlük 
tarihinden önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50'sinin ilgililerince defaten veya taksitle öden
mesi halinde geri kalan kısmın fer'ileriyle birlikte terkin edilmesine yönelik uygulamanın süresinin uza
tılması amacıyla "üç ay" ibaresinin "altı ay" olarak değiştirilmesi suretiyle, 14 üncü madde olarak, 

- Çerçeve 13 üncü maddesi; madde ile getirilen düzenlemenin 2009 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununda yer aldığı şekliyle uygulanmasını teminen Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 14 üncü maddesi; 15 inci madde olarak aynen, 

- Çerçeve 15 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 1739 sayılı Kanunun 16 nci maddesi; 
üçüncü fıkrasının sonunda yer alan "bunlar adına ihale" ibaresinin "ihaleleri bunlar adına" şeklinde 
redaksiyona tabi tutulması ve eğitim kampüsleri yönetimi ve okul-aile birliklerine, yapacakları işlemler 
ve bu işlemlerde düzenlenen kâğıtlar bakımından damga vergisi ve harç muafiyeti; bunlara ve bun
lar tarafından yapılan bağış ve yardımlara ise veraset ve intikal vergisi istisnası tanınmasına yönelik 
olarak son fıkranın değiştirilmesi suretiyle, 16 nci madde olarak, 

- Çerçeve 16 nci maddesi ile 2464 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 6 nci maddesi; Ta
san ile ilgili Kanuna eklenmesi öngörülen 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu mad
desinin (9) numaralı fıkrasındaki belediyeler tarafından alınmakta olan elektrik ve havagazı tüketim 
vergisinin 2009 yılı içerisinde tahakkuk edecek kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesine yöne
lik hükmün sadece 2009 yılı için uygulanmasını sağlamak amacıyla "31/12/2010" tarihinin 
"31/12/2009" tarihi olarak değiştirilmesi suretiyle, 17 nci madde olarak, 

- Çerçeve 17 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi; 
üçüncü fıkrasının redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 18 inci madde olarak, 

- Çerçeve 18 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2547 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin 
son fıkrası; ikinci cümlenin sonundaki "ve bunların haftalık çalışma süresi on saati geçemez." ifa
desinin madde metninden çıkarılması ve öğrencilerin haftalık çalışma sürelerine ilişkin usul ve esas
ların Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmesi amacıyla 
metinde yer alan "ilişkin" ibaresinden sonra gelmek üzere "haftalık çalışma süreleri ile diğer" ifa
desinin eklenmesi suretiyle, 19 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri; 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeler olarak aynen, 

- Çerçeve 22 nci maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen 
geçici 8 inci ve 10 uncu maddeleri; aynen, geçici 9 uncu maddesinin, genel sağlık sigortalısı hak sa
hiplerinden katılım payı alınmasına yönelik olarak 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesini yeniden 
düzenleyen ve metne yeni 36 nci madde olarak eklenen düzenlemeye paralellik sağlanması amacıyla 
değiştirilmesi ve çerçeve madde numarasının 23 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 23 üncü maddesi; 24 üncü madde olarak aynen, 
- Çerçeve 24 üncü maddesi ile 3056 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 10 uncu ve 11 inci 

maddeleri; ek 11 inci maddede yer alan "Ekli (1) sayılı listede" ifadesi "Ekli (III) sayılı listede" şek
linde redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 25 inci madde olarak aynen, 

- Çerçeve 25 inci ve 26 nci maddeleri; 26 nci ve 27 nci maddeler olarak aynen, 

- Çerçeve 27 nci maddesi ile 3348 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 7 nci maddesi; Ta
sarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 28 inci maddesi; aynen, 

- Çerçeve 29 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi; Ta
sarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 30 uncu maddesi ile 3717 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 2 nci maddesi; 
Tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 31 inci maddesi ile 3797 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 8 inci maddesi; 
29 uncu madde olarak aynen, 

- Çerçeve 32 nci maddesi ile 4123 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 2 nci maddesi; Ta
sarı metninden çıkarılması suretiyle, 

- Çerçeve 33 üncü maddesi; 30 uncu madde olarak aynen, 

- Çerçeve 34 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen; 

• Geçici 20 nci maddesi; 2009 mali yılı için net borçlanma limitinin artırılması amacıyla metinde 
yer alan "dört katı" ibaresinin "beş katı" şeklinde değiştirilmesi; 

• Devlet Yatırım Bankası (21/08/1987 tarihinden itibaren Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) 
tarafından bütçe dışı avans ve kredi olarak Hazine Müsteşarlığından alınıp Türkiye Kömür İşletme
leri (TKİ) Genel Müdürlüğüne kredi olarak kullandırılan ve TKİ tarafından 1977-1996 döneminde 
Devlet Yatırım Bankasına ödenmek suretiyle kapatılan; ancak Devlet Yatırım Bankası ya da Türkiye 
İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Hazineye aktarılmayan ve halihazırda Diğer Hazine Alacağı 
olarak 140-Kişilerden Alacaklar hesabında takip edilen 755,50 TL (1977 yılındaki anapara tutan) mik
tarındaki borcun 1977 yılındaki tutar üzerinden ödenmek suretiyle kapatılması amacıyla 4749 sayılı 
Kanuna yeni geçici madde eklenmesine yönelik düzenlemenin metne eklenmesi ve madde çerçeve
sinin buna göre redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 31 inci madde olarak, 

- 4925 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin (a), (e) ve (g) bentlerinde düzenlenmiş bulunan idari 
para cezalarının hafifletilmesi amacıyla anılan bentlerde değişiklik öngören bir düzenlemenin 32 nci 
madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 5/4/1991 tarihinde 
imzalanan ve Anayasanın 90 ıncı maddesine göre kanun hükmünde sayılan milletlerarası andlaşma 
çerçevesinde kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın statüsüne açıklık kazandırılması ama
cıyla 5072 sayılı Kanuna yeni ek madde eklenmesini öngören düzenlenmenin 33 üncü madde olarak 
metne ilave edilmesi suretiyle, . t 

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına alınacak parmak izinin sadece yongada yer alması, yonga 
dışında hiçbir yerde kaydedilememesi, bulundurulamaması ve saklanamaması ve parmak izi biyometri 
verisinin türü ve alınma yaşının yönetmelikle belirlenmesi amacıyla 5490 sayılı Kanunun 41 inci mad
desine yeni fıkra eklenmesini öngören düzenlenmenin 34 üncü madde olarak metne ilave edilmesi 
suretiyle, 
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- Çerçeve 35 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5490 sayılı Kanunun 65 inci maddesi; (1) 
numaralı fıkranın redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

-Sadece vücut dışında kullanılan protez ve ortezler için katılım payı uygulamasının getirilmesi 
ve yatarak tedaviler için de katılım payı uygulaması getirilerek eksik bırakılan uygulamanın ta
mamlanması ve bu hizmeti kullanan kişilerin denetimine katılımın sağlanması amacıyla 5510 sayılı 
Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasını yeniden düzenleyen yeni bir hükmün 36 nci madde ola
rak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanacak bilgi işlem ekranları üzerinden yetki verilecek kamu 
idareleri, işverenler ve bağımsız çalışanlar tarafından, genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin girilmesi yükümlü
lüğünün düzenlenmesi ve bu yükümlülükle ilgili idari para cezası uygulamasının getirilmesi amacıyla 
5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin son fıkrasından önce gelmek üzere yeni fıkra eklenme
sini öngören düzenlenmenin 37 nci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgilerin süresinde gi
rilmemesi ve gerekli şartları taşımayan kişilere ait bilgilerin girilmesine ilişkin idari para cezası ge
tirilmesi amacıyla 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına yeni bent eklenmesini 
öngören düzenlemenin 38 inci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 36 nci maddesi; 39 uncu madde olarak aynen, 

- 5809 sayılı Kanuna tabi kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin, anılan Kanunun 
yürürlük tarihi ile 4502 sayılı Kanunun yürürlük tarihi arasında, 5434 sayılı Kanunun hükümlerine 
tabi olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılmaları amacıyla 5809 sayılı Kanuna yeni geçici madde eklenmesini öngören düzenlemenin 40 
ıncı madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 37 nci maddesinin; 

• (1) numaralı fıkrası; aynen, 

• (2) numaralı fıkrası ile değiştirilmesi öngörülen 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrası; satışı 100 binin üzerinde olan gazete ve dergi sahiplerinin, Genel Kuruldaki temsilci sayısı 
ikiden bire düşürülürken; İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu gazete sahiplerinin Genel 
Kuruldaki temsilci sayısının ikiye yükseltilmesi amacıyla (a) bendinde değişiklik öngören yeni bir 
hükmün meme ilave edilmesi suretiyle, 

• (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları; aynen, 

• (6) numaralı fıkrasının; 

- (a) ve (b) bentleri; aynen, 

- 657 sayılı Kanunun Ekli (I) sayılı Ek gösterge Cetveline "Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek 
Müşavirleri" ibaresinin eklenmesini öngören yeni (c) bendinin meme ilave edilmesi ve takip eden bent 
numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- (c) ve (ç) bentleri; (ç) ve (d) bentleri olarak aynen, 

• (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) ve (17) numaralı fıkraları; aynen, 
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• (18) numaralı fıkrasının; 

- (a) ve (b) bentleri; aynen, 

- (c) bendi ile değiştirilmesi öngörülen 5018 sayılı Kanunun Eki (III) sayılı Cetvel; uygulamada 
tereddütlere yol açabilecek olması nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle, 

• (19) numaralı fıkrası ile değiştirilmesi öngörülen 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi
nin ikinci fıkrası; uygulamada tereddütlere yol açabilecek olması nedeniyle metinden çıkarılması ve 
takip eden fıkra numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle, 

• (20) ve (21) numaralı fıkraları; (19) ve (20) numaralı fıkralar olarak aynen, 

• (22) numaralı fıkrası ile değiştirilmesi öngörülen 5809 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci 
fıkrası; uygulamada tereddütlere yol açabilecek olması nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle, 

• 2006-2007-2008-2009 yıllarında Bakanlar Kurulu Kararları ile Başbakanlık merkez teşkilâ
tında sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücretlerinde yapılan artışlardan, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünde emsali sözleşmeli personel olarak fiilen çalışanların da yararlanması amacıyla 5737 
sayılı Kanuna ekli Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeline İlişkin Aylık Ücret Sınırlarını 
(BRÜT TL) gösteren (III) sayılı cetvelde değişiklik öngören yeni bir düzenlemenin (21) numaralı fıkra 
olarak metne ilave edilmesi ve çerçeve madde numarasının 41 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

-Yürürlüğe ilişkin 38 inci maddesi; Tasannın madde numaralarında yapılan teselsüle paralellik 
sağlanması amacıyla (a), (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinin redaksiyona tabi tutulması ve Tasannın 37 nci 
maddesinin (18) numaralı fıkrasının (c) bendinin metinden çıkarılması nedeniyle (e) bendinde yer alan 
"ve (c) bentleri" ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle, 42 nci madde olarak, 

-Yürütmeye ilişkin 39 uncu maddesi; 43 üncü madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Ayrıca Alt Komisyon; 

- Tasarının çerçeve 8 inci maddesi ile düzenlenen İller Bankası'nin safi kazancının dağıtımı hu
susunda köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına aktarılması öngörülen % 30'luk kısmın azaltı
larak, azaltılan miktar kadar banka personeline temettü ödenmesinin Plan ve Bütçe Komisyonunca 
değerlendirilmesine; 

- Tasannın çerçeve 15 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Ka
nununun 16 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve anılan Kanunun 16 nci maddesinin ikinci fık
rasının son cümlesi ile halen yürürlükte bulunan "Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlan
maz." şeklindeki hükmün uygulanmasında önemli sorunlann yaşandığı, öğrenci velilerinin çeşitli yollarla 
bağış yapmaya zorlanmak suretiyle rencide edildikleri ve bu nedenle her seviyedeki gelir düzeyine sa
hip öğrenci velileri tarafından ödenebilecek bir oranda katkı payı adı altında yeni bir uygulamanın yasal 
çerçevesinin oluşturulması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunun dikkatine sunulmasına, 

karar vermiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 28/5/2009, 10/6/2009, 11/6/2009, 12/6/2009 ve 16/6/2009 tarihle
rinde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ile Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, İçiş
leri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Ba
kanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu 
İhale Kurumu, İller Bankası Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Kefalet Sandığı Başkanlığı ve Tür
kiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 36 nci ve 37 nci 
birleşimlerinde Tasannın görüşülmesine devam edilmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Tasarının adı ile içeriğinin çok da uyumlu olmadığı, yalnızca 11 maddesinin bütçe kanunu ile 
ilgili olduğu, esasen pek çok kanunda değişiklik öngören kanun tasarıları uygulamasına bir an önce 
son verilmesi gerektiği, bununla birlikte bütçe kanunlarında yer alan düzenlemelerin ilgili kanunlara 
taşınmasının olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği, bundan böyle bütçe kanunlarına bütçeyle 
ilgili olmayan hükümlerin konulmamasının temenni edildiği, 

-Tasarının kanun yapma usulüne uygun olmadığı, Tasarıda her birinin ayrıntılı bir şekilde tar
tışılması gereken birbiriyle ilgisiz birçok düzenlemenin bir araya getirildiği, nitekim genel gerekçe
sinin bile Tasan hakkında bir fikir vermediği, böyle bir kanun yapma yönteminin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin verimliliğini de olumsuz etkilediği, 

- Tasarının mevcut madde sayısının korunması gerektiği, yeni madde önerilerinin işleme ko
nulması halinde taleplerin önüne geçilemeyeceği, bu durumda sağlıklı bir kanun yapma yöntemin
den söz edilemeyeceği, 

- Tasarı ile hükümetin borçlanma limitinin artırıldığı, bu durumun bütçe gelirlerinin beklenen
den az, bütçe giderlerinin ise öngörülenden fazla olacağını gösterdiği, dolayısıyla bütçe hedeflerinin 
tutturulamayacağı, hal böyle iken bütçe gelişmeleri ve hükümetin tahmin ve hedefleri konusunda büt
çeyi karara bağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgilendirilmediği, bir yandan kamu mali yö
netimi reformu ile Meclisin bütçe hakkı güçlendirilirken, diğer yandan mali ve bütçesel gelişmeler 
konusunda Meclisin bilgilendirilmemesinin çelişkili tutumlar olduğu, 

- Tasarıyla hükümetin borçlanma limitinin artınlmasının bütçenin samimiyet ilkesine uygun ola
rak hazırlanmadığını gösterdiği, gerçekten de bütün uyanlara rağmen bütçe hazırlanırken küresel eko
nomik krizin etkilerinin dikkate alınmadığı, 

- Borçlanma limitinin artırılmasına neden ihtiyaç duyulduğu, buna ilişkin ne gibi hesaplamalar 
yapıldığı konusunda Tasarıda doyurucu bilgiye yer verilmediği, Hükümetin bu konuda Meclisi bil
gilendirmesinin zorunlu olduğu, 

- Bütçe dengeleri yeniden oluşturulmadan borçlanma limitinin artırılmasının uygun bulunmadığı, 
ayrıca, borçlanma limitinin artırılmasının Türkiye'nin uluslar arası alanda kredibilitesini olumsuz et
kileyebileceği gibi borçlanma konusunda sağlanmaya çalışılan mali disiplini de gevşetebileceği, 

- Bütçe Kanunu ile elektrik ve havagazı tüketim vergisi gelirlerinin 2009 yılı için belediyeler
den alınarak bütçeye aktarıldığı, Tasarı ile bu sürenin 2010 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldığı, 
bu düzenlemenin, zaten merkezi yönetim bütçe gelirlerindeki azalma nedeniyle devlet bütçesinden 
aldıkları payları azalmış olan belediyelerin gelirlerini daha da azaltacağı, dolayısıyla söz konusu dü
zenlemenin Tasarıdan çıkarılması gerektiği, 

- Parça parça düzenlemeler yerine Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütünüyle yeni
den görüşülmesi gerektiği, 
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- Hükümet konaklarının bakanlıkların tüzel kişiliklerinin kaldırılması nedeniyle 1927 yılından 
beri Maliye Bakanlığı tarafından yapıldığı, söz konusu binalarda çeşitli bakanlıkların taşra birimle
rinin bulunduğu, bu nedenle hükümet konaklarının yapılması görevini İçişleri Bakanlığına bırakan 
düzenlemenin Tasarıdan çıkarılmasında yarar bulunduğu, esasen bu düzenlemenin önümüzdeki yıl
larda bakanlıklara yeniden ayrı tüzel kişilikler verilmesi tartışmalarını doğurabileceği, 

- PTT'nin bankacılık hizmetlerini sunması halinde Bankacılık Kanununa tabi olması gerektiği, 
aksi halde rekabet hukukuna aykırı durumların ortaya çıkabileceği, 

- Kaymakamlık sözlü ve mülakat sınavlarına çağrılacak aday sayısına ilişkin maddenin Danış
tay'ın bu konuda vermiş olduğu karar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiği, 

- Tasarının sözleşmeli personel uygulamasına ilişkin maddeleri ile sözleşmeli personel istihda
mının istisna olmaktan çıkarılıp adeta kural haline getirildiği, oysa Anayasada kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği sürekli görevlerin memurlar eliyle görüleceğinin hükme bağlandığı, bu bakımdan söz ko
nusu düzenlemelerin titizlikle değerlendirilmesinde yarar bulunduğu, 

- Yerel yönetimler içerisinde en fazla kaynak sıkıntısını köylerin çektiği, buna rağmen Tasarıda 
İller Bankasının eskiden tümüyle köylere dağıtılan safı kazancının diğer yerel yönetimlere de dağı
tılmasına ilişkin bir maddenin yer aldığı, söz konusu maddenin köyleri ve küçük belediyeleri des
tekleyecek şekilde değiştirilmesi gerektiği, 

- İller Bankası kazancının dağıtılmasında objektif kriterlerin belirlenmesinin yararlı olacağı, 

- Kaymakamlık mülakat sınavına ilan edilen kadro sayısının dört katı aday çağrılmasının bu sı
navlarda yazılı sınavın nesnel sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde öznel değerlendirmelere yol aça
cağı, mülakata iki kat aday çağrılmasının daha uygun olacağı, 

- Tasanda bütçe disiplinini bozacak mahiyette düzenlemelere yer verildiği, bunların titizlikle de
ğerlendirilmesi gerektiği, 

-Üniversitelerde çalıştırılacak burslu öğrencilerin sigorta sistemine dâhil edilerek primlerinin de 
ödenmesi gerektiği, 

- PTT'nin bütün bankacılık işlemlerini yapmasının düşünülemeyeceği, yalnızca bankacılık iş
lemlerine aracılık hizmetlerini yürütmesi gerektiği, 

- PTT'nin bankacılık hizmetlerine aracılık etmesinin banka şubesi bulunmayan yerlerde yaşa
yan vatandaşlar bakımından büyük önem taşıdığı, bu bakımdan son derece olumlu karşılandığı, an
cak PTT'nin mevcut görevlerini etkili bir şekilde yürütüp yürütemediğinin de tartışılması gerektiği, 

- Kaymakamlık mülakat sınavlarında dört kat adayın mülakata çağrılması uygulamasının olağan 
olduğu, pek çok kamu kuruluşunda benzer uygulamanın yapıldığı, hatta bazı kamu kuruluşlarında çok 
daha fazla sayıda adayın mülakata alındığı, esasen adayların önce ÖSYM ve daha sonra kendi ku
rumlarınca yapılan iki yazılı sınavda belirli bir puan almaları şartıyla mülakata çağırıldıkları, dola
yısıyla belirli nitelikleri taşıdıkları, bu nedenle, söz konusu uygulamanın farklı bakış açılarıyla de
ğerlendirilmemesi gerektiği, 

- Dünyanın pek çok ülkesinde posta idarelerinin pek çok bankacılık hizmetini yerine getirdik
leri, hatta çoğu ülkelerde sigorta aracılık hizmetlerini de yürüttükleri, bu nedenle PTT'nin yapabile
ceği hizmetler arasına sigorta aracılık hizmetlerinin de eklenmesinde yarar bulunduğu, bu gibi hiz
metlerin PTT'nin yaygın örgütü nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde yaşayanlar tarafından büyük 
önem taşıdığı, 
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- Tasarının 37 nci maddesinde yer alan ara bağlantı ücretlerinin belirlenmesine ilişkin düzenle
menin mutlaka Tasarıdan çıkarılması gerektiği, zira ara bağlantı ücretlerinin devletin vergi ihtiyacına 
göre değil piyasa koşullarına göre belirlenmesinin serbest piyasa ekonomisinin bir gereği olduğu, 

- Fazla çalışma ücreti konusunun tüm kamu personelini kapsayacak şekilde çözüme kavuştu
rulmasının zorunlu olduğu, pek çok kamu kuruluşunda fiilen fazla çalışma yapılmasına rağmen per
sonele fazla çalışma ücreti ödenmediği, fazla çalışma ücreti öngörülen pek çok kuruluşta da fiilen fazla 
çalışmaya bağlı olması gereken bu ödemenin amacından uzaklaşarak rutin hale geldiği, Başbakan
lık personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinin de eşitlik ve hakkaniyete uygun olarak kamu per
sonel reformu içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, 

- Sağlığın temel insan haklarından birisi olduğu, sigortalılardan alınacak katkı payı konusunda 
sağlık kuruluşlarının kamu ya da özel olmalarına veya benzer kriterlere göre farklılaştırılmasının si
gortalıların farklı kalitelerde sağlık hizmeti alması sonucunu doğuracağı, oysa tüm sigortalıların sağ
lık kuruluşlarından ödeme güçlerine bağlı olmaksızın standart olarak yararlanabilmesi gerektiği, 

- Kefalet Sandığının kaynaklarının münhasıran kuruluş amacına uygun olarak kullanılması ge
rektiği, geçmişte özel amaçlarla kurulmuş bazı fonların kaynaklarının kuruluş amaçlarına aykırı ola
rak kamu açıklarının kapatılması için kullanıldığı, 

şeklinde görüş, eleştiri ve temennileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda; 

- Tasarının esas itibarıyla bütçe kanunlarında yer alan kimi hükümlerin ilgili kanunlara taşınması 
amacıyla hazırlandığı, bu arada ihtiyaç duyulan bazı önemli düzenlemelerin de tasarıya eklendiği, bu 
çerçevede 37 kanun ve 4 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörüldüğü, 

- Hükümetin ilke olarak herhangi bir kanunla ilgili değişikliği münhasıran o amaçla hazırlanmış 
kanun tasarıları ile yapmayı benimsediği, birbiriyle ilgisiz birden çok kanunda değişiklik öngören ta
sarılara Hükümetin de olumlu yaklaşmadığı, ancak kimi durumlarda konunun aciliyeti ve benzeri ne
denlerle bu nitelikte tasarıların da hazırlanmak zorunda kaldığı, ancak bundan sonra bu konuda daha 
da hassas davranılacağı, 

- Katılım Öncesi Ekonomik Program çerçevesinde 2009 yılına ilişkin makro ekonomik hedef ve 
tahminler ile merkezi yönetim bütçesinde gelir, gider ve bütçe açığı hedeflerinin revize edildiği, bu 
revize nedeniyle 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen net borç
lanma limitinin artırılmasının gerektiği, 

- 5510 sayılı Kanunla genel sağlık sigortasına tabi kişilerin tedavileri ile tıbbi malzeme kulla
nımlarından katılım payı alınmasına başlandığı, ancak, kamu personeli ile yeşil kartlılar genel sağ
lık sigortasına henüz tabi olmadıklarından bunlardan katılım payı alınamadığı, 2009 yılı Bütçe Ka
nunu ile sağlık hizmetlerinden yararlanan tüm kesimlerin aynı hükümlere tabi olmasını sağlamak 
üzere, kamu personeli ile yeşil kartlılardan tedavilerinde katılım payı alınması konusunda Maliye Ba
kanlığına yetki verildiği, Tasarı ile bu düzenlemenin ilgili kanun hükmünde kararnameye taşınması
nın öngörüldüğü, 

- Hâlihazırda İller Bankasının safi kazancının % 55'inin köylere herhangi bir projeye bağlı ol
maksızın hibe yoluyla dağıtılmakta olduğu, Tasarıda öngörülen düzenlemeyle bu kaynağın yine hibe 
olarak mahalli idarelerin yalnızca projeye dayalı ihtiyaçları için dağıtılmasının amaçlandığı, 
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- PTT Genel Müdürlüğünün yaygın teşkilat ağından yararlanarak banka şubesi bulunmayan yer
leşim birimlerinde yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla PTT'nin bankalarla 
yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bunlara destek niteliğinde hizmetler sunmasının öngörüldüğü, 

-Tasarı ile aynca, kamu personeli ile yeşil kartlılann genel sağlık sigortası sistemine geçişini hız
landırmak üzere, bu kişilerin sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumu tarafından devralınması sü
recinin 1/1/2010 tarihine kadar tamamlanmasının amaçlandığı, 

- Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgilendirilmesine büyük önem verdiği, bu doğ
rultuda Meclis komisyonlarının daha detaylı ve doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesi konusunda ge
rekli çabanın gösterileceği, 

- Kefalet Sandığının 274 bin lira gibi oldukça mütevazı bir kaynağının olduğu, bu rakamın kamu 
açıklannın fonlanması için kullanılamayacak kadar küçük olduğu, esasen Hükümetin böyle bir yola 
başvurmayacağı, 

- Başbakanlık personeli için öngörülen fazla mesai ücretinin kanuni bir zorunluluktan kaynak
landığı, mevzuata göre fazla çalışma yapan personele fazla mesaileri karşılığında ya izin ya da ücret 
verilmesi gerektiği, ancak, Başbakanlığın yoğun çalışma temposu içerisinde söz konusu personele izin 
verilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle fazla mesai ücreti ödenmesinin öngörüldüğü, 

ifade edilmiştir. 

Geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve görüşmelere Alt Komisyon tarafından hazırla
nan metin esas alınmak suretiyle devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt Komisyon Metninin; 

- Çerçeve 1 inci maddesi ile 1700 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 2/A maddesi; Kaymakam 
adaylığı yazılı sınavı sonucunda, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının iki katı adayın sözlü mü
lakata çağrılması amacıyla birinci fıkrada yer alan "dört katı" ibaresinin "iki katı" şeklinde değişti
rilmesi ve sözlü mülakat sürecinde kayıt sisteminin kullanılmaması, kayıt sistemi dışında her türlü 
belge ve tutanağın tutulabilmesi amacıyla dördüncü fıkrada yer alan "belge ve kayıt tutulmaz" iba
resinin "kayıt sistemi kullanılmaz" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; aynen, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi ile 1700 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 3 üncü maddesi; 
Kaymakam adaylığı sözlü mülakatına sınav ilanında belirtilen kadro sayısının iki katı adayın çağrıl
masına yönelik Tasarının çerçeve 1 inci maddesinde yapılan yeni düzenlemenin, 20/11/2008 tarihinde 
yazılı sınavı kazandığı ilan edilen adaylar için uygulanmaması ve söz konusu adayların tümünün mü
lakata çağrılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 4 üncü, 5 inci, 6 nci, 7 nci ve 8 inci maddeleri; aynen, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 4759 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi; 
İller Bankası Genel Kurulu tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kazançtan köy ser
mayesi payı olarak sermaye hesabına ayrılacak olan % 30'luk pay oranının yüksek olduğu gerekçe
siyle %10'a düşürülmesi, safi kazancın % 10'una kadar kısmının Yönetim Kurulunun tespit edeceği 
esaslar dâhilinde Banka personelinin 3 aylık brüt ücreti ile sınırlı olarak dağıtılmak üzere Banka per
soneline ayrılması amacıyla yeni (c) bendinin meme ilave edilmesi ve takip eden bent numarasının 
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buna göre teselsül ettirilmesi, safı kazancın geriye kalan kısmının köyler ve nüfusu 10.000'in altında 
olan belediyelerin içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri kentsel alt yapı tesislerinin yapımının fi
nansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000'e kadar olan belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, 
katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelendirme hizmetlerinin finansmanına ay
rılması amacıyla değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 10 uncu ve 11 inci maddeleri; aynen, 

- Çerçeve 12 nci maddesi ile 6245 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 6 nci maddesi; dü
zenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri ile diğer kurum personeline, 1/1/2006-
27/3/2009 tarihleri arasında gündelik, konaklama ve ulaşım giderleri olarak fazla yapılan ödemeler 
hakkında borç çıkarılamayacağına ilişkin uygulamanın, ilgili personelin geçici görevlendirmelerinin 
usulüne ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılması şartına bağlanması amacıyla "usulüne ve ilgili 
mevzuatına uygun olarak yapılan geçici görevlendirmelerinde" ifadesinin madde metnine eklenmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 13 üncü ve 14 üncü maddeleri; aynen, 

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alanların, 6183 sayılı Kanun hükümle
rine göre tahakkuk etmiş olan borçlarına ilişkin olarak, Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden 
itibaren üç ay içerisinde başvurarak ödeme taahhüdünde bulunanların gecikme zammına yönelik borç
larının, taksitlendirme sürelerine göre belirlenen oranlarda terkin edilmesi ve ödeme süresince öde
melerin aksatılmaması şartıyla gecikme zammının uygulanmaması, aksatılması halinde ise 6183 sayılı 
Kanuna göre gecikme zammının uygulanması amacıyla 351 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesini 
öngören bir düzenlemenin yeni çerçeve 15 inci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 15 inci maddesi; 16 nci madde olarak aynen, 

- Çerçeve 16 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 1739 sayılı Kanunun 16 nci maddesi; il 
sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampusu yönetiminin veya okul-aile birliği
nin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihalelerin, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde gerekli görülen hallerde, okul-aile birlikleri ile eğitim kampusu yöne
timleri adına yapmaya il milli eğitim müdürlüklerinin yetkili kılınması amacıyla üçüncü fıkrasının 
değiştirilmesi suretiyle, 17 nci madde olarak, 

- Çerçeve 17 nci ve 18 inci maddeleri; 18 inci ve 19 uncu maddeler olarak aynen, 

- Çerçeve 19 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2547 sayılı Kanunun 46 nci maddesi
nin son fıkrası; birinci cümlede yer alan "bu şartları" ibaresinin "burs alma şartlarını" şeklinde açık
lığa kavuşturulması, öğrencilerin sadece öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında çalıştı
rılmaları amacıyla "öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında" ifadesinin madde metnine ilave 
edilmesi suretiyle, 20 nci madde olarak, 

- Çerçeve 20 nci maddesi; 21 inci madde olarak aynen, 

- Danıştay'ın tetkik hâkimi ihtiyacını gidermek üzere, Danıştay tetkik hâkimliğine yapılacak ata
malarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında öngörülen beş hizmet yı
lını tamamlamış olma koşulunun on yıl süre ile aranmaması amacıyla anılan Kanuna bir geçici madde 
eklenmesini öngören düzenlemenin yeni çerçeve 22 nci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 21 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendi redaksiyona tabi tutulmak ve çerçeve madde numarası 24 olarak teselsül 
ettirilmek suretiyle, 

- Çerçeve 22 nci maddesi; 25 inci madde olarak aynen, 

-Çerçeve 23 üncü maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen; 

• Geçici 8 inci maddesi; aynen, 

• Geçici 9 uncu maddesi; 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kap
samına girenler için iki yıllık geçiş süreci tanınmasına ve geçiş süresince de önceki hükümlerin uy
gulanmasına devam olunacağına ilişkin hükmün kapsamına, katılım payına yönelik önceki uygula
manın da dâhil edilmesi amacıyla dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere yeni fıkranın ilave 
edilmesi suretiyle, 

• Geçici 10 uncu maddesi aynen, çerçeve madde numarasının ise 26 olarak teselsül ettirilmesi 
suretiyle, 

- Çerçeve 24 üncü maddesi; 27 nci madde olarak aynen 

- Çerçeve 25 inci ve 26 nci maddeleri, ayrıca ele alınmaları daha uygun görüldüğünden, Tasarı 
metninden çıkarılmaları suretiyle, 

- Çerçeve 27 nci, 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddeleri; 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci 
maddeler olarak aynen, 

- Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşeb
büslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya
pacakları enerji ve yakıt alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna edilmesi amacıyla, 
anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (n) bendinden sonra gelmek üzere yeni bent eklenmesine yöne
lik düzenlemenin yeni 32 nci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 31 inci ve 32 nci maddeleri; 33 üncü ve 34 üncü maddeler olarak aynen, 

- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile öngörülen idari para cezaları ile diğer idari müeyyi
delerin kimler tarafından uygulanabileceği konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere anılan Ka
nunun 27 nci maddesinin 31 inci maddesi ile birleştirilerek yeniden düzenlenmesini öngören bir dü
zenlemenin yeni 35 inci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

-Çerçeve 33 üncü maddesi; 5072 sayılı Kanunun hatalı yazılmış olan kabul tarihinin düzeltilmesi 
suretiyle 36 nci madde olarak aynen, 

-5302 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile, 63 üncü maddesi gereğince vali yardımcıları, kayma
kamlar ve encümen üyeleri adına yapılan ek ödemeler hakkında 4/3/2005 tarihinden itibaren borç çı-
kanlamaması ve çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilmesi amacıyla anılan Kanuna ge
çici madde eklenmesine yönelik yeni düzenlemenin 37 nci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Kalkınma ajanslarının, 5449 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerinin her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaf tutulmasını öngören, ancak Anayasa Mahkemesince, hangi iş ve işlemlere 
vergi muafiyeti tanınacağı hususu açıkça düzenlenmediği gerekçesiyle iptal edilen 26 nci maddesi
nin, iptal gerekçelerini giderecek şekilde; ajans alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının 
alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapıla
cak işlemler ve düzenlenecek kâğıtların damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardım
ların ise veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmasını öngören bir düzenlemenin yeni çerçeve 38 
inci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 34 üncü, 35 inci, 36 nci, 37 nci, 38 inci ve 39 uncu maddeleri; 39 uncu, 40 ıncı, 
41 inci, 42 nci, 43 üncü ve 44 üncü maddeler olarak aynen, 

- Çerçeve 40 ıncı maddesi ile 5809 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 10 uncu madde
nin daha uygun olacağı düşüncesiyle 2813 sayılı Kanuna eklenmesi; söz konusu geçici maddenin, Te
lekomünikasyon Kurumu kurulurken yapılan yasal düzenlemeler ile 5510 sayılı Kanun hükümleri dik
kate alınarak ilgililerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, Kurum personelinin 29/1/2000 tarihi ile 
10/11/2008 tarihleri arasındaki sigortalılık ilişkisi ile sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin ne 
şekilde belirleneceğine açıklık kazandırılması amacıyla 2813 sayılı Kanuna geçici madde eklenme
sini teminen yeniden düzenlenmesi ve çerçeve madde numarasının kanunların hazırlanmasında uy
gulanan esas ve usuller doğrultusunda 23 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun uygulama sü
resinin uzatılmasını, bu nedenle 1/10/2008 tarihi itibarıyla sahip olunan varlıklar söz konusu Kanu
nun kapsamına dâhil iken, bu tarihin 1/6/2009 olarak değiştirilmesini; bildirim ve beyanda bulunma 
süresinin 30/9/2009 tarihine kadar uzatılmasını; matrah indiriminden yararlanmak için, hesaplanan 
verginin ödenmesi şartının getirilmesini; indirimi mümkün olmayan KDV nedeniyle yapılan tarhi-
yatlarda mahsuba konu tutarın indirime konu vergiye esas teşkil eden bedel olarak belirlenmesini; böy
lece bunlara da mahsup imkanı getirilmesini öngören bir düzenlemenin yeni 45 inci madde olarak 
metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Bakanlar Kuruluna; Varlık Barışı kapsamında 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 
ve üçüncü fıkralarında yer alan beyan ve bildirim sürelerini, izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatma 
yetkisi verilmesini öngören bir düzenlemenin yeni 46 nci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- 1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen yurt dışı iştirak, yurt dışı şube ve yurt dışı 
iştirak hissesi satış kazançlarının 28/2/2010 tarihine kadar; yurt dışı kurumların 1/11/2009 ile 
31/12/2009 tarihleri arasındaki tasfiyelerinden elde edilen kazançların ise 31/12/2009 tarihine kadar 
Türkiye'ye transfer edilmeleri kaydıyla Varlık Barışından yararlanmalarını teminen geçici 3 üncü mad
denin; Kanun değişikliğinden önceki uygulamalara açıklık getirilmesini ve süre uzatımına uyum sağ
lanmasını öngören geçici 4 üncü maddenin 5811 sayılı Kanuna eklenmesini öngören düzenlemenin 
yeni 47 nci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

-Çerçeve 41 inci maddesinin; 

• (1) ve (2) numaralı fıkraları; aynen, 

• (3) numaralı fıkrası ile değiştirilmesi öngörülen 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası; Tasan metninden çıkarılması suretiyle, 

• (4) ve (5) numaralı fıkraları; (3) ve (4) numaralı fıkralar olarak aynen, 

• (6) numaralı fıkrasının; 

- (a) bendi; aynen 

- 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde değişiklik öngören (b) bendinin madde metninden çı
karılması suretiyle, 

- (c) bendi; (b) bendi olarak aynen, 

- 657 sayılı Kanunun Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde değişiklik öngören (ç) bendinin me
tinden çıkarılması suretiyle, 
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- 657 sayılı Kanunun Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde değişiklik öngören (d) ben
dinin metinden çıkarılması suretiyle, 

• (7), (8) ve (9) numaralı fıkraları; (6), (7) ve (8) numaralı fıkralar olarak aynen, 

• 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde değişiklik öngören (10) 
numaralı fıkrası metinden çıkarılması suretiyle, 

• 3056 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 
öngören (11) numaralı fıkrasının metinden çıkarılması suretiyle, 

• (12), (13), (14), (15) ve (16) numaralı fıkraları; (9), (10), (11), (12) ve (13) numaralı fıkralar 
olarak aynen, 

• (17) numaralı fıkrası ile değiştirilmesi öngörülen 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
beşinci fıkrasının (k) bendi; Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, 
televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak 
yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş-
bin günden onbin güne kadar adli para cezası verilmesi ile satışın internet ortamından yapılması ha
linde, 5651 sayılı Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilmesi amacıyla 
değiştirilmesi suretiyle, 14 numaralı fıkra olarak, 

• Ulaştırma Bakanlığı döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; belirli bir yaş sınırının üze
rindeki araçların devir alınmasına ilişkin uygulama kapsamına minibüs, kamyonet ve traktörün dâ
hil edilmesi amacıyla 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (2) numaralı ben
dinin değiştirilmesini; ayrıca idari para cezası gerektiren fiillerin bir yıl içinde üç kez tekrarlanması 
halinde 10 kat olarak uygulanmasını öngören 30 uncu maddenin söz konusu cezanın çok ağır olduğu 
gerekçesiyle, 31 inci maddenin de Tasarının çerçeve 35 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 27 nci 
madde ile birleştirilmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin 15 numa
ralı fıkra olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

• (18) numaralı fıkrasının; 

- (a) ve (b) bentleri; aynen, 

- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin muhasebe birimlerince 
Merkez Bankası nezdinde gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemlerinin ıslak imzaya gerek kal
maksızın güvenli elektronik imza kullanılarak ve Merkez Bankasınca belirlenecek güvenlik kriter
lerine uyularak elektronik ortamda verilecek talimatlarla Merkez Bankasınca gerçekleştirilebilmesini 
ve genel yönetim kapsamındaki diğer idarelerin de ilerleyen yıllarda bu sisteme dâhil edilebilmesini 
öngören bir düzenlemenin (c ) bendi olarak eklenmesi ve fıkra numarasının 16 olarak teselsül etti
rilmesi suretiyle, 

• (19), (20) ve (21) numaralı fıkraları; (17), (18) ve (19) numaralı fıkralar olarak aynen ve çer
çeve madde numarasının 48 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilecek motorlu taşıtların maddenin yürürlük ta
rihinden itibaren 10 yıl süreyle Gümrük Kanununun 167 nci maddesindeki gümrük vergisinden muaf 
ve müstesna tutulmasını öngören bir düzenlemenin geçici 1 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 
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- Yürürlüğe ilişkin 42 nci maddesi; 5737 sayılı Vakıflar Kanununa ekli Vakıflar Genel Müdür
lüğü Sözleşmeli Personeline İlişkin Aylık Ücret Sınırlarını gösteren (III) sayılı cetvelde değişiklik ön
gören hükmün 1/7/2009 tarihinde yürürlüğe girmesini teminen (e) bendinden sonra gelmek üzere yeni 
(f) bendinin metne ilave edilmesi ve diğer bent numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi ile Ta
sarının madde numaralarında yapılan teselsüle paralellik sağlanması amacıyla madde metninin re
daksiyona tabi tutulması suretiyle, 49 uncu madde olarak, 

- Yürütmeye ilişkin 43 üncü maddesi; 50 nci madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Sait Açba 

Afyonkarahisar 

Kâtip 

Süreyya Sadi Bilgiç 

İsparta 

(Bu Raporun Sözcüsü) 

Üye 

Sadık Badak 

Antalya 

Üye 

Ali Osman Sali 

Balıkesir 

Üye 

Mehmet Yüksel 

Denizli 

Üye 

Alaattin Büyükkaya 

İstanbul 

Üye 

İbrahim Hasgür 

İzmir 

Başkanvekili 

M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 

Üye 

Necdet Ünüvar 

Adana 

Üye 

Mehmet Günal 

Antalya 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 

Cahit Bağcı 

Çorum 

Üye 

Gültan Kışanak 

Diyarbakır 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Esfender Korkmaz 

İstanbul 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 

Harun Öztürk 

İzmir 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Sözcü 

Hasan Fehmi Kinay 

Kütahya 

(Bu Raporun Sözcüsü) 

Üye 

Halil Aydoğan 

Afyonkarahisar 

(Bu Raporun Sözcüsü) 

Üye 

İsmail Özgün 

Balıkesir 

Üye 

Emin Haluk Ayhan 

Denizli 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 

Necdet Budak 

Edirne 

Üye 

Bülent Baratalı 

İzmir 

(Ayrışık oyumuz ektedir) 

Üye 

Tuğrul Yemişçi 

İzmir 
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Üye 

Mustafa Özbayrak 

Kırıkkale 

Üye 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 

Erkan Akçay 

Manisa 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 

Münir Kutluata 

Sakarya 

(Muhalefet şerhimiz eklidir) 

Üye 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

(Muhalifim, şerhim eklidir) 

Üye 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Üye 

Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 

Üye 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 

Ali Er 

Mersin 

Üye 

Kadir Tıngıroğlu 

Sinop 

Üye 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 

(Ayrışık oy ekte) 

Üye 

Kerem Altun 

Van 

Üye 

Mustafa Kabakçı 

Konya 

Üye 

Ömer Faruk Öz 

Malatya 

Üye 

Gürol Ergin 

Muğla 

(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 

M. Mustafa Açıkalın 

Sivas 

Üye 

Osman Demir 

Tokat 

(Bu Raporun Sözcüsü) 

Üye 

Abdülkadir Akgül 

Yozgat 
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AYRIŞIK OY 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

Tasannın adı "Bütçe Kanunlannda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı" olmakla birlikte 50 maddelik Tasannın sadece 10 maddesi 2009 
yılı Bütçe Kanununda yer alan hükümlerin ilgili kanunlarına taşınmasına yöneliktir. 

Tasarı bu şekliyle bir Torba Tasarı niteliğindedir. 

I. Madde 1 - 09.06.1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nda Değişiklik 
- Kaymakam Adaylığı Sınavı 

1) Kaymakam adaylığına girişle ilgili hususların yönetmelik yerine kanunla düzenlenmesinin 
uygun olacağından bahisle, Tasarının 1 inci maddesiyle, kaymakam adaylığına giriş sınavı süreci 
hakkında düzenleme yapılmıştır. Madde bu amaçla 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa 2/A 
maddesinin eklenmesini öngörmektedir. 

Tasarıyla, Kaymakam adaylığı yazdı sınav konuları ile mülakat sınavının kapsamı ve içeriği 
düzenlemektedir. 

2) Bilindiği üzere, 26 Ekim 2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı 
aşaması yaptırılan ve sonucu ilan edilen kaymakamlık sınavının mülakatı, Danıştay'ın yürütmeyi 
durdurma kararı sonucunda tamamlanamamıştır. 

Kaymakamlık sınavına ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğine ilişkin olarak Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu'nun YD. İtiraz No: 2008/774 no'lu Kararında, 

" Daire kararında da belirtildiği üzere, kariyer meslekler, yarışma sınavı ile mesleğe yardımcı 
olarak girilen ve belli bir yetişme dönemi sonunda yapılan mesleki yeterlilik sınavında elde edilen 
başarı ile mesleğe atanılan görevlerdir. Mesleğe girişte yapılacak yarışma sınavına katılan adaylara 
salt yazılı sınav yapılabileceği gibi, adayların mesleki bilgisi ile beraber mesleki ehliyete yönelik 
diğer özel niteliklere de sahip olup olmadığının belirlenmesi açısından yazılı sınavı tamamlayıcı 
nitelikte sözlü sınav da yapılması mümkündür. 

Sözlü sınavın, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın kaymakamlık 
mesleğine uygun yeteneğe, kültüre, çağdaş yaşam anlayışına sahip olup olmadığını belirlemek 
amacıyla yapılacağı açıktır. Bu çerçevede, sözlü sınavın temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle 
nesnel bir biçimde belirlenen en başarılı aday adayından başlayarak mesleğe en uygun kaymakam 
adaylarının belirlenmesidir. Bu nedenle, aday adaylarının yarıştmldığı bir sınavda sözlü sınava 
çağrılacak aday sayısı saptanırken yazılı sınavın nesnel sonuçlarının ortadan kaldırılmaması, 
mesleğe olabildiğince yazılı sınavda en başarılı olanların alınmasının sağlanması gerekmektedir. 
Böylece, idarenin takdir yetkisinin kullanılmasında öznel nedenlerin etkili olması önlenebilir, kamu 
yararı ve hizmet gereklerine uygun bir belirleme gerçekleştirilebilir. Örneğin, 2802 sayılı Hakimler 
ve Savcılar Kanunu 'nun 9/A maddesinde, "Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan 
almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirlenen kadro sayısının 
bir katı fazlası mülakata çağrılır. " hükmü yer almaktadır. Bu kuralda, mülakata çağrılacak aday 
sayısı yazılı sınavda en yüksek puan alanların lehine olacak biçimde daraltılmış, böylece yazılı 
sınavın nihai başarıdaki payı artırılmıştır. Belirtilen nitelikteki bir düzenlemenin yazılı sınavın nesnel 
sonucunun ortadan kaldırılmasını önleyici nitelikte olacağı açıktır." ifadelerine yer verilerek, 
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kaymakamlık sınavında objektifliğin sağlanması bakımından sözlü sınava belirlenen kadro 
sayısının dört katı kadar aday çağrılmasının hukuka uygun olmadığına hükmedilmiş ve 
"Yönetmeliğin 10. maddesinin V. fıkrasında yer alan "dört katı kadar aday" ifadesinin 

yürütülmesinin durdurulmasına " karar verilmiştir. 

3) Tasarıda, söz konusu Danıştay kararı yok sayılarak, "dört katı kadar aday" ibaresi aynen 
yer almıştır. Bir başka deyişle, Danıştay'ın hukuka aykırı bulduğu bir düzenleme, daha üst hukuk 
normuna taşınarak, Kanunla düzenlenmekte, böylece Danıştay'ın denetiminden kurtulunmuş 
olunmaktadır. Düzenlemenin hiçbir objektif gerekçesi bulunmamaktadır. 

4) Maddenin dördüncü fıkrasında, "...verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında 
mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. " hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu 
düzenlemeyle, Danıştay'ın, kamu kurumlan tarafından yapılan sözlü sınavın teknolojik 
imkanlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi 
yönündeki ısrarlı kararlarından etkilenilmemesinin amaçlandığı da anlaşılmaktadır. 

Komisyon görüşmeleri sırasında "dört katı kadar aday" ibaresi "iki katı kadar" olarak 
değiştirilerek Danıştay Karan'nın bu açıdan gereği sağlanmış ise de Komisyon'da kabul edilen 
düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri sırasında değiştirilmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle 
konuya ilişkin görüşümüzü ifade etmekte yarar görüyoruz. 

II. Madde 3 - 1700 sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Anılan madde ile Danıştay'ın iptal ettiği bir sınavın, iptalle ilgili bütün gerekçeler bir kenara 

bırakılarak kaldığı yerden devamı sağlanmaktadır. 

Düzenleme "hukuk devleti" ilkelerine aykırıdır. 

III. Madde 9 - İller Bankası Kanununda Değişiklik 

Hükümet Tasarısında yer alan Madde ile İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi 
değiştirilerek Bankanın safı kazancından yapılacak dağıtımlar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 
safi Kazançtan halen yüzde 5 oranında ayrılan "ihtiyaç akçesi" ile yüzde 55 oranında ayrılan "köy 
gelirlerini artırarak bunların kalkınmalarına yardım etmek için köy tüzel kişiliği payı" 
kaldınlmaktadır. Yeni getirilen husus ise safi kazancın kalan yüzde 70'inin mahalli idareler hesabına 
aktarılmasıdır. 

Komisyon görüşmeleri sırasında söz konusu yüzde 70'lik payın köyler ile nüfusu 10.000 in 
altında kalan belediyelerin içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı tesislerinin 
yapımının finansmanı ile nüfusu köyler ve nüfusu 100.000'e kadar olan belediyelerin harita, imar 
planı, içme suyu, atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin 
finansmanında kullanılması yönünde bir düzeltme yapılarak bu kaynağın büyük belediyeler 
tarafından kullanılması önlenmiş ise de sonuçta düzenleme köylere ayrılan kaynakların bugüne 
kıyasla azalmasını önleyecek nitelikte değildir. Oranda meydana gelen artış dağıtımına belediyelerin' 
de ortak olması nedeniyle köylerin payında azalmaya yol açacaktır. 

02.07.2008 tarihinde kabul edilen İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile belediyelere bütçeden aynlan paylarda bir artırıma 
gidilmişti. Belediyelerin paylarının artınldığı bir süreçte köylere ayrılan kaynaklann azaltılması ve 
buradan elde edilecek kaynağın belediyelere aktarılması doğru değildir. 
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IV. Madde 10 - 02.03.1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununa Ek Madde Eklenmesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

Anılan madde ile PTT İdaresi'ne 5411 sayılı Bankacılık hükümlerine (denetlemeye ilişkin 
hükümleri hariç) tabi olmaksızın anılan Kanun kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak 
bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti verebilmesi yönünde 
düzenleme yapılmaktadır. 

Bu yetkinin PTT İdaresine verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak PTT bu 
işlere girişirken asli görevini unutmaktadır. PTT asli görevlerini iyi yürütememektedir. Örneğin 
Kanuna göre PTT tekelinde olan gönderilerin taşınması işini kurye şirketleri yapabilmektedir. PTT, 
Kanuna aykırı bu duruma sadece seyircidir. Yine mektupların bir kentten diğerine taşınmasında 
olağanüstü gecikmeler (15 gün gibi) yaşanabilmektedir. PTT görev alanında olmayan işlere girişirken 
maalesef görev alanındaki temel işlerle ilgilenmemektedir. İş oluruna bırakılmıştır. İlgili Bakan ve 
PTT yönetimi bu konularda sadece seyirci konumundadır. 

V. Madde 18 - 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Madde 
Eklenmesi 

Madde ile 2009 yılı Bütçe Kanununda yer alan bir hüküm 2464 sayılı Kanuna taşınmaktadır. 
Ancak Belediye Gelirleri Kanununa eklenmesi öngörülen bu madde belediyelerin gelirlerini artırmaya 
değil, azaltmaya yöneliktir. Bütçe Kanununda yer alan hükme göre 31.12.2009 tarihine kadar 
tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim vergileri belediyeler yerine Maliye tarafından tahsil 
edilecektir. Ancak Bütçe Kanununa göre 31.12.2009 tarihinde sona erecek bu uygulamanın Tasan ile 
31.12.2010 tarihine kadar devam etmesi öngörülmüş ise de alt komisyon çalışmaları sırasında bu 
tarih 31.12.2009 olarak değiştirilmiştir. 

Düzenleme Anayasa'nm 127 nci maddesindeki "Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin 
görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, 
yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. 
Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır." hükmü ile Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı'na aykırıdır. 

VI. Madde 25 ve 28 - 13.12.1983 tarihli 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki KHK'de Değişiklik 

Maddenin (b) bendi ile hükümet konaklarının yapımı konusundaki görev Maliye Bakanlığı Milli 
Emlak Genel Müdürlüğünden alınmakta, Tasarının 28 inci maddesi ile de bu görev İçişleri 
Bakanlığına verilmektedir. Hükümet konakları sadece İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bulunduğu 
yerler değildir. Hükümet konaklarında Devlete ait birçok birim bulunmaktadır. Bu nedenle bu binaları 
İçişleri Bakanlığı hizmet binalan olarak görmemek gerekir. 2009 yılına kadar ki uygulamada hükümet 
konakları İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaktaydı. Madde 
ile 2009 yılı Bütçe Kanununda yer alan hüküm 178 KHK'ya taşınmaktadır. Düzenleme Hükümet 
Konaklarını Devletin temsil edildiği bu nedenle ilgili diğer kurumların birimlerinin de bulunduğu 
binalar olarak görmemektedir. Hükümet konaklarının yapımı konusundaki yetkinin Maliye 
Bakanlığından alınarak İçişleri Bakanlığına verilmesi doğru değildir. 

VII. Madde 26 - 13.12.1983 tarihli 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki KHK'ye Geçici 8 ve 9 uncu Maddelerin Eklenmesi 

Anayasa Mahkemesi (AYM)'nin 29.1.2009 tarihli ve E-2005/152 K.2009/14 sayılı Kararı ile 
5234 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin sonuna eklenen 



- 3 3 -

fıkra ile 178 sayılı KHK'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 10 
uncu maddeye yapılmış olan ilaveler iptal edilmiştir. Tasarının 22 nci maddesi iptal kararı ile doğan 
boşluğu gidermek amacıyla düzenlenmiştir. 

AYM iptal kararında şu değerlendirmeyi yapmıştır: 

"İtiraz konusu kurallarla Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul 
ve yetimlerinin diş tedavileri dâhil olmak üzere iyileştirme araçlarının bedellerinin ne kadarının 
kurumları tarafından ödeneceği konusundaki yetki Maliye Bakanlığı 'na verilmiş ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerle iyileştirme araçlarına gereksinim duyulması 
durumunda söz konusu bedellerin ne kadarının Devlet, ne kadarının memurlar tarafından 
ödeneceği belirtilmiştir. 

Anayasa'nın 128. maddesinde "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir." 
denilmiş, 7. maddesinde yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait 
olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği kurala bağlanmıştır. 

Yasayla düzenleme ilkesi, düzenlenen konudan yalnız kavram, ad ve kurum olarak söz 
edilmesi değil, bunların yasa metninde kurallaştırılmasıdır. Kurallaştırma ise düzenlenen alanda 
temel ilkelerin konulmasını ve çerçevenin çizilmiş olmasını ifade eder. Ancak bu koşulla uzmanlık 
ve teknik konulara ilişkin ayrıntıların belirlenmesi yürütme organının takdirine bırakılabilir. 

Anayasa'da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme organına genel ve sınırları 
belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, 
tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu nedenle Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar dışında, 
yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi 
verilemez. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hakları ve yükümlülüklerinin yasa ile düzenlenmiş 
olduğunun kabul edilebilmesi için söz konusu hak ve yükümlülüklerin sadece ad olarak yasada 
belirtilmesi yeterli değildir. Böyle bir düzenlemede temel ilkelerin ortaya konulması, çerçevenin 
çizilmesi, sınırsız, belirsiz ve geniş bir alanın yürütmenin düzenlemesine bırakılmaması 
gerekmektedir. 

Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere ilişkin ücretler ile kullanılması gerekli 
görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının sağlanması memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin en önemli özlük haklarındandır. Bu nedenle bunlara ilişkin ödemelerin nasıl 
yapılacağının yasayla düzenlenmesi gerektiği açıktır. 

İtiraz konusu yasa kuralları uyarınca, devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların 
emekli, dul ve yetimlerinin diş tedavileri dahil olmak üzere, tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan 
tedavilerine ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli 
görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını 
ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri belirleme konusu tamamen idareye bırakılmıştır. Bu kurallar 
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uyarınca, Maliye Bakanlığı, ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının bedellerinin çok az bir 
kısmının memurların kurumu tarafından ödenmesi konusunda düzenleme yapabileceği gibi 
tamamının veya tamamına yakın bir kısmının da kurumlar tarafından ödenmesi yolunda 
düzenleme yapabilecektir. 

Bu durumda, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük haklarından olan tedavi 
yardımının nasıl yapılacağı yasayla belirlenmeyip, idarenin takdirine bırakılmıştır." 

AYM'nın kararı dikkate alındığında Tasarının eskiye kıyasla bir adım attığını kabul etmekle 
birlikte, maddenin birinci fıkrasıyla Maliye Bakanlığına verilen yetkinin eski düzenlemeyle aynı 
olduğunu görüyoruz. Düzenleme bu şekliyle AYM'nin iptal gerekçelerini tümüyle karşılamamaktadır. 

VIII. Madde 33 - 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesi 

Tasarının 4749 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 20 nci Madde ile anılan Kanunun 
5inci maddesinde düzenlenen net borç kullanım tutarının 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 
Bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından artırılan tutarın 4 katına yükseltilmesi düzenlenmektedir. Alt 
komisyon çalışmaları sırasında 4 katlık sınırın 5 katına yükseltilmesi benimsenmiştir. 5 kata 
yükseltmenin gerekçesi "küresel krizin etkileri nedeniyle bütçe açığında oluşması muhtemel sapma" 
olarak açıklanmıştır. 

Oysa 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2001'de yaşanan krizin ardından hem başlangıç 
bütçelerinin TBMM'ne samimi olarak getirilmesini sağlayan, hem de yıl içinde mali disiplini güvence 
altına alan bir mali kuraldır. Bu kural 2002 sonrasında güveni sağlayan önemli bir çapadır. 

Şimdi bu kural hükümet tarafından bir yıl için dahi olsa ortadan kaldırılmaktadır. Bu ekonomide 
tüm çapaların koptuğu ya da taradığı bir dönemde önemli bir çapanın daha yok edilmesi anlamına 
gelmektedir. 

Ayrıca hükümetin bir yandan önümüzdeki dönemde "mali kural" getireceğini söyleyerek 
piyasaları sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan mevcut mali kuralı askıya alması samimiyetle 
bağdaşmamaktadır. Bu durum ciddi bir güven bunalımına yol açmaktadır. 

Diğer taraftan 2009 yılı Bütçesinin gelir hedeflerinin tutmayacak olması nedeniyle Bütçe Kanunu 
ile öngörülen 13.571 milyon TL.lik borçlanma limitinin yeterli olmayacağı açıktır. Anılan borçlanma 
limitinin yüzde 5 Bakan Onayı ile yükseltilebilecek sınırı 14.250 milyon TL., ilave yüzde 5 Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yükseltilebilecek sınırı ise 14.962 milyon TL.dir. Bu durumda borçlanma limiti 
4 katlık sınır ile 59.848 milyon TL.ye yükselirken 5 katlık limit 14.962 milyon TL. fazlasıyla 74.810 
milyon TL.ye yükselmektedir. Bunun anlamı Tasarının TBMM'ye sevk edildiği andan itibaren 
borçlanma ihtiyacının da arttığı ve hükümetin bütçe açığı tahminini netleştiremediğidir. Yine bunun 
bir diğer anlamı da 13 Nisan 2009 tarihinde açıklanan Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP)daki 
hedeflerin daha şimdiden geçersiz hale geldiğidir. Sonuçta yıl sonuna doğru Hazine'nin finansman 
temininde sorunlar yaşayabileceği yönünde bir endişe ortaya çıkabilecektir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde olayın bir diğer yönü de şudur: 

2009 yılı Bütçesinin dayandığı bütün varsayımlar, bütün makroekonomik göstergeler çökmüştür. 
Geçerliliğini yitiren varsayımlar üzerine kurulu bir bütçenin borçlanma limitinin revize edilerek 
uygulanması kesinlikle doğru değildir. Varsayımlardaki çöküşü hükümet kabul etmekte, buna göre 
bir gelir -gider hesabı yapmakta ve bu hesaba göre ortaya çıkan borçlanma ihtiyacını bir yasa tasarısı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 3 5 -

ile TBMM'ne getirmektedir. Tabi borçlanma ihtiyacı parlamentoya getirilip yetki istenirken bunun 
arkasındaki gelir gider hesapları getirilmemektedir. Yapılması gereken bu hesabın parlamentoya 
getirilmesidir. Yüzde 4'lük büyüme yerine şimdilik yüzde 3,6 (IMF'ye göre 5,1) lık küçülmeye göre 
ortaya çıkan gelir azalışına göre Bütçenin B Cetveli yeniden düzenlenmek zorundadır. 2009 yılı 
Bütçesinde Hükümet Genel Bütçe Geliri olarak 243 milyon TL., Vergi Geliri olarak da 202 milyon 
TL. öngörmüşken KEP ile bu rakamlar revize edilmiştir. Genel Bütçe Geliri KEP'teki revize hedeflere 
göre 212 milyon TL., Vergi Geliri de 170,5 milyon TL. olmaktadır. Harcamalarda şimdilik ciddi bir 
değişiklik olmayacağı varsayılırsa; yapılması gereken Gelir Bütçesi'nin yeniden yapılmasıdır. Bu 
yola gidildiği takdirde borçlanma yetkisinin ayrıca artırılması yönünde bir düzenlemeye yani mali 
kuralın değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira Bütçe Kanununun 3 üncü Maddesine göre 
ödenekler toplamı ile tahmini gelirler toplamı arasındaki fark net borçlanma ile karşılanacaktır. 

Bu yola gidilmeyip de sadece borçlanma yetkisinde değişiklikle yetinilmesi parlamentonun 
bütçe hakkına tecavüzdür. 

IX. Madde 42/5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesinde Değişiklik 
yapılması 

Geçici İsçilere Sürekli İşçi Kadrosu Verilmesi Adı Altında 
Memurluk Statüsünün Sonu 

Bilindiği gibi kamuoyunda geçici işçilere sürekli işçi kadrosu verilmesini sağlayan yasa olarak 
bilinen ve tam adı "Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya 
Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun" olan 04/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı Yasa, 21/04/2007 tarihli ve 26500 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Söz konusu Yasaya göre, merkezi yönetime dâhil kurumlar, KİT'ler ve mahalli idarelerdeki 
"usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında 2006 Yılında 6 ay veya daha fazla 
çalışmış olan geçici işçiler, fiilen yaptıkları işin niteliğine göre, sürekli işçi kadrolarına ya da 
sözleşmeli personel pozisyonlarına nakledilecekler. Bu şekilde nakli söz konusu olan 218 bin geçici 
işçinin bulunduğu ifade edilmektedir. 

Yüzeysel bir yaklaşımla Yasa, sadece geçici işçilerin kadroya geçirilmesine olanak sağlamaktadır 
ve işverenin iki dudağının arasında olan bir statüden daha güvenceli bir statüye geçişe imkan verdiği 
için de pozitiftir. Oysa gerçekte, sadece sürekli işçiliğe değil sözleşmeli statüye geçiş de söz 
konusudur ve daha önemlisi bu Yasa ile aşağıda ayrıntılı bir biçimde ele alınacağı üzere, sözleşmelilik 
statüsü yaygınlaştırılarak, Türk kamu personel rejiminde bir daha telafi edilemeyecek büyüklükte 
hasar oluşturulmaktadır. 

Sözleşmeli Statünün Yaygınlaştırılması 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü sözleşmeli personel statüsü, olağan üstü 

hallerde, kamu hizmetleri icabı geçici ihtiyaçları karşılamak ya da teknik nitelikteki hizmetlerin 
gördürülmesini sağlamak üzere oluşturulmuş istihdam şeklidir. 

Sözleşmeli personel işçi ya da memur değildir. Ne İş Kanununa ne de Devlet Memurları 
Kanununa tabi değildir. İmzaladığı sözleşmeyle, hizmete, 'sözleşmeli statü' ile bağlanmaktadır. 

Sözleşmeli personelin taraf olduğu sözleşme idari hizmet sözleşmesidir. Dolayısıyla sözleşmeli 
personel, hem taraf olduğu idari hizmet sözleşmesi icabı hem de anayasadaki tarifiyle, "asli ve 
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sürekli" bir kamu hizmetini görmesi (sözleşmelilik statüsü süreklilik kazanmış, sözleşmeler hep 
yenilenerek uzatılmıştır) sebebiyle bir kamu görevlisidir. Proje esasında çalışan mühendisler, günün 
belirli saatinde çalışan tabip ve uzman tabipler, sanatçılar, bu statüde istihdam edilen personele örnek 
verilebilir. 

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının birinci bendinde sözleşmeli personelin 
tanımı şu şekilde yapılmıştır: "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli 
projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai 
hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, 
kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak 
Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan 
kamu hizmeti görevlileridir." 

Bu tanımdan yola çıkarak, sözleşmeli personel; 

1) Kalkınma planı ve yıllık programlarda yer alan önemli projelerde çalıştırılmak üzere, 

2) Zorunlu durumlarda, 

3) İstisna uygulama olarak, 

4) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa gerek duyulması üzerine, 

5) Geçici olarak, 

6) Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen esaslar çerçevesinde, 

istihdam edilebilecektir. 

Bu koşulların istisnası, fıkranın üçüncü bendinde belirli unvanlar ve kurumlar (Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Yurtdışı Teşkilatları) için sayılmıştır. Üstelik bu 
istisnaların kullanımı Bakanlar Kurulu Kararı alınması şartına bağlanmıştır. 

Oysa 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle yapılan değişiklikle, 
sözleşmeli personele ilişkin olarak yukarıda (6) madde halinde sıralanan istihdam koşullarının Milli 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Yurtdışı Teşkilatlan için aranmaması yönündeki 
istisna düzenlemenin kapsamı tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek biçimde 
genişletilmektedir. Böylelikle, bütün kamu kurum ve kuruluşlannda hangi unvan veya statüde olursa 
olsun sözleşmeli personel istihdam edilebilecektir. 657 sayılı Kanunda, "kariyer" ilkesine uygun 
olarak, "memurluk" asıl, "sözleşmelilik" istisna iken, bu maddenin yürürlüğe girmesiyle, 
"sözleşmelilik" asıl istihdam biçimine dönüşecektir. 

Kanunla, halen kamu kurumlarında "geçici işçi" olarak çalışmakta olanların sözleşmeli statüye 
geçirilmesi dolayısıyla sözleşmelilik kapsamının genişletildiği savı doğru kabul edilemez. Amaç 
sadece bu olsa, "Bu kanunun uygulanması dolayısıyla geçici işçilikten sözleşmeli personel 
statüsüne nakledileceklerin atanması amacıyla vize edilecek pozisyonlar için 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4/B maddesinde belirlenen koşullar aranmaz." biçiminde bir hüküm 
yeterli olacaktı. Oysa bu yapılmamış, geçici işçilerin statüsünün değiştirilmesi bahane edilerek, 
sözleşmelilik yaygınlaştırılmıştır. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Adım Adım Hayata Geçiriliyor 

218 bin geçici işçinin, sürekli işçi ya da sözleşmeli pozisyonlara nakledildiği düzenlemenin 
içerisine, sözleşmelilik statüsünü yaygınlaştıran ve uygulama koşullannı belirleme yetkisini Bakanlar 
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Kurulu'ndan alıp tek tek kamu kurumlarının yetkisine bırakan hükümler konulması; Kamu Yönetimi 
Temel Kanunuyla yapılmak istenen, kamu personelinin "esnek", "statü hukukunun sağladığı 
güvencelerden yoksun" ve "sözleşmeli" istihdamı uygulamasının "satır arasında" hayata 
geçirilmesidir. 

En son, 17/01/2007 tarihli ve 26406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 
Yönetmelik değişikliği ile bütün yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri ve bunların bağlı 
işletmeleri EGO, İETT, ASKİ vb) merkezi yerleştirme sistemi dışına alınmış ve her yerel yönetim 
biriminin istediği memuru alması imkanı tanınmıştır. Ancak bu düzenlemenin kamu yönetim 
sisteminde yol açacağı tahribat kısa zamanda anlaşılmış ve Danıştay 12 nci Dairesinin 2007/412 
Esas Kararıyla Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğü durdurulmuştur. 

Benzer biçimde, 18/01/2007 tarihli ve 26407 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
konulan Yönetmelik değişikliği ile "Öğretmen" atamalarının, sadece ÖSYM tarafından yapılan 
KPSS sonucuna göre değil aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavın sonucuna 
göre yapılması esası benimsenerek, sisteme Bakanlık müdahalesinin yolu açılmıştır. Bu uygulamada 
Danıştay'dan dönmüş ve "şimdilik", uygun zaman gelene kadar bekletilmeye alınmıştır. 

Memur ve sözleşmeli sayılarındaki çarpıcı değişiklik: 
2002 Ekim ayından bu tarafa memur ve sözleşmeli personel sayılarındaki değişikliklere 

bakıldığında, mevcut hükümetin memurluk statüsü yerine sözleşmeliliği fiilen nasıl yaygınlaştırdığı 
açıkça görülecektir. 

2002 Yılı Ekim 2008 Yılı Ekim 
Memur 1.600.000 Memur 1.700.000 

Sözleşmeli 17.200 Sözleşmeli 130.000 

Memur (KİT) 17.150 Memur (KİT) 7.000 

Sözleşmeli (KİT) 177.900 Sözleşmeli (KİT) 85.000 

Yukarıdaki tablo memur statüsünün nasıl zayıflatıldığım somut biçimde özetlemektedir. Memur 
sayısı 6 yıl içinde sadece %6 artarken, sözleşmeli personel sayısı yaklaşık 8 kat artmıştır. Bu sayının 
artışında 2007 yılında çıkarılan 5620 sayılı Kanun ile geçici işçilerin daimi işçi ve sözleşmeli personel 
kadrolarına alınmasının rolü olduğu ileri sürülebilir. Ancak sözleşmeli personel sayısının 2006 yılı 
sonunda 56.000 olduğu unutulmamalıdır. Benzer şekilde KİT'lerdeki personel sayısı çok azaltılmış, 
memur sayısı yaklaşık %60 ve sözleşmeli sayısı da %50 azaltılmış ve neredeyse bütün KİT'ler tasfiye 
edilmiştir. 

Tüm kamu personeli içerisinde sözleşmeli personel sayısındaki müthiş artış, kamu personel 
rejiminin fiilen hangi yöne gittiğine somut olarak işaret etmektedir. Önce sözleşmeli öğretmen 
istihdamı sonra sağlık personeli istihdamı yaygınlaştırılmış, 5620 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
bu statü, diğer kamu kurumlarındaki memuriyet unvanları (özellikle teknik personele) için de 
kullanılmaya başlamıştır. 

Sonuç: Tek cümlelik değişiklikle "memurluk" rejiminin sonu 
"Kamu Yönetimi Temel Kanunu", TBMM'de görüşülerek kabul edilmiş, ancak 

Cumhurbaşkanının iade etmesi ve kamuoyundaki yoğun tepkiler üzerine tekrar gündeme 
alınamamıştı. Söz konusu temel kanun, kamu yönetim sistemimizi baştan sona değiştirmeyi 
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hedefliyordu. Bir taraftan kamu yönetiminin yetkileri dağıtılıp merkezi idare parçalanırken diğer 
taraftan kamu personelinin statüsü değiştirilip, esnek istihdam anlayışına dayanan, güvenceden 
yoksun bir "şirket çalışanı"na dönüştürülmek istenmekteydi. 

Temel kanunla top yekun biçimde yapılamayan değişiklikler, mevzuat değişiklikleri ile parça 
parça hayata geçirilmeye başlanmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması, kadro 
ve teşkilatının il özel idarelerine devredilmesi; İl özel idarelerinin teşkilat yapısının değiştirilmesi ve 
ileride yapılacak devirlere uygun hale getirilmesi; yerel yönetimlerin kendi memurlarını kendilerinin 
almasına olanak sağlanması; "memurluk" gibi güvenceli, liyakat ve kariyer sistemine dayanan 
statü yerine, esnek, güvencesiz, sözleşmeli statüsüne geçilmesi uygulamaları, sistematik olarak 
atılan adımları ve bu adımların Türk kamu yönetim sistemini ve kamu personel rejimini götüreceği 
noktayı özetlemektedir. 

Bütün kamuoyunun geçici işçilerin statüsünde iyileştirme olduğu düşüncesiyle sahiplendiği ve 
eleştirmekten çekindiği 5620 sayılı Kanunla, satır arasında, sözleşmelilik uygulaması 
yaygınlaştırılmış ve memurluk sisteminin sonu getirilerek sözleşmeliliğe geçişin önü açılmıştır. 

2) Tasarı, yukarıda geniş olarak açıklandığı üzere sözleşmeli personel istihdamının önünde 
kalmış olan engelleri kaldırarak bu istihdam şeklini asli istihdam biçimine dönüştürmektedir. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin "geçiciliği" esastır ve 
sadece Teknik Hizmetlerde istihdam edilenler için işin geçiciliği şartı aranmamaktadır. Yapılan yeni 
düzenleme ile 24.04.2007 tarihli 5620 sayılı Kanun ile sözleşmeli personel istihdamının daimi 
istihdam biçimine dönüştürülmesi yönünden düzenlemenin tamamlayıcı adımları atılmaktadır. 

3) Sözleşmeli personelin sayısı sistematik olarak artırılmakta, buna karşılık, memurların ve 
sürekli işçilerin sahip olduğu birçok hak bu tür personele verilmemektedir. Sözleşmelilere özlük 
hakkında hiçbir iyileştirme yapılmaksızın, "kalıcı" statü tanınması "köleleştirme", "güvencesiz" 
statüde istihdam etme anlayışının ürünüdür. 

4) AKP iş başına geldikten sonra sözleşmeli personel sayısı 17.000 den 130.000 adede çıkmış 
yani yaklaşık 8 kat artmıştır. Sözleşmeli personel sayısındaki bu olağan üstü artış, hizmet gereğinden 
çok, memurluk statüsünün zayıflatılması, buna karşılık, sözleşmelilik statüsünün yaygınlaştırılması 
amacının ürünüdür. 

5) Sözleşmelilik bu derece yaygınlaştıranken, söz konusu personelin, 6/6/1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başlangıçta sadece proje esasında yürütülecek kısa süreli, 
geçici işlerde çalıştırılması düşünülmüştür. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" 
çerçevesinde istihdam edilen bu personel en temel bir çok özlük haklarından yoksun bir şekilde deyim 
yerindeyse "idare edilmektedir." 

Sözleşmeli Personelin Sorunları: 

Sözleşmeli personele yönelik olarak süreç içerisinde bir yandan yukarıda belirtilen düzenlemeler 
yapılırken diğer yandan bu personel grubunun sorunları artarak devam etmektedir. 

1) Ekim 2002 tarihinde 17.000 adet olan sözleşmeli personel sayısı Ekim 2008 tarihi itibarıyla 
130.000'ine ulaşmıştır. 

2) Devlet memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve söz konusu Kanunun 
yönetmelikleri hesaba katıldığında, yüzlerce sayfalık mevzuatla yönetilmektedir; sözleşmeli 
personelin bütün hak ve hukuku ise, ek maddelerle birlikte toplam 20 maddelik 1978 tarihli 
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" la düzenlenmektedir. 
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3) Sözleşmeli personel her şeyden önce bir "kadro"ya değil bir "pozisyon"a bağlı olarak çalışır. 
Yani sözleşmeli personel "kadrosuz"dur. 

4) Sözleşmeli personel kadrosuz olduğu için derecesi de yoktur. 1 inci, 2 nci ve 3 üncü dereceli 
devlet memurlarına verilen "yeşil pasaporf'u alamaz. 

5) Sözleşmeli personelin görev yaptığı kamu kurumunda yükselme şansı yoktur. Hangi 
pozisyonla işe başladıysa meslek hayatının sonuna kadar o görevde kalmak zorundadır. Örneğin 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki bir sözleşmeli veteriner hekim, ne kadar ehil de olsa İl Tarım 
Müdürü veya Bakanlıkta Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür 
olamaz. Bütün kariyer yolu sözleşmelilere kapalıdır. Çünkü bu kadroların tamamı "memuriyet" 
kadrosudur ve ancak "devlet memurları" atanabilir. 

6) Sözleşmeli personel, hiyerarşik (Yönetici) memuriyet kadrolarına atanamadığı gibi 
"vekâlet" bile edemez. Tanm ve Köyişleri Bakanlığındaki il tanm müdürlüğüne, hadi biraz abartarak 
söyleyelim, "hizmetli" kadrosundaki "devlet memuru" bile vekâlet edebilir ama sözleşmeli "veteriner 
hekim" ya da "ziraat mühendisi" vekâlet edemez. 

7) Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan yaklaşık 50.000 adet öğretmen için de Bakanlıkta 
ki "kariyer" yolları kapalıdır. Hiçbir sözleşmeli öğretmen, devlet memuru olmadıkça, İl Milli 
Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, 
Genel Müdür olamaz. Bu kadrolara vekâlet bile edemez. 

8) Sözleşmeli personele hiyerarşik kadrolara atanmanın yanında, unvan değişikliği yolu da 
kapalıdır. "Tekniker", pozisyonunda göreve başlayan bir sözleşmeli, gerekli lisans öğrenimini 
tamamlasa bile örneğin "mühendis" pozisyonuna ya da "biyolog" pozisyonuna atanamaz. Memurlara 
tanınan "görevde yükselme ve unvan değişikliği" eğitim ve sınavlarına girme hakkı sözleşmeli 
personele verilmemiştir. 

9) Sözleşmeli personelin doğum izni ücretli hale daha 2009 Yılı Mart ayında yapılan 
düzenlemeyle getirilmiştir. 

10) Devlet memuru bir yılda tek hekim raporuyla 40 güne kadar ve toplamda aralıksız sağlık 
kurulu raporuyla 18 aya kadar hastalık izni alabilirken, sözleşmeli personelin bir yıl içerisinde 30 
günü geçen hastalık izni alması halinde ücreti kesilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi 
hizmet akdi fesih edilmektedir. Kısacası sözleşmeli personelin "hasta olma" hakkı da yoktur. 

11) Mart 2009 da yapılan düzenlemeyle sözleşmeli personele eş durumundan "sözde" nakil 
hakkı tanınmıştır. Nakil hakkı "sözde"dir çünkü, ancak polis, hakim-savcı, öğretim üyesi ya da 
silahlı kuvvetler mensuplarının sözleşmeli eşlerine tanınmıştır. Esnafların, özel sektörde 
çalışanların yani halkın nerdeyse %70'inin eşlerine bu hak verilmemiştir. 

12) Sözleşmeli personelin "sicil" ve "disiplin" hükümleri yoktur. Yani sözleşmeli personel, 
Devlet Memurlan Kanununa göre ceza verilmesini gerektiren bir fiili işlemesi halinde hakkında nasıl 
bir işlem yapılacağı konusunda her hangi bir düzenleme yoktur. Aynı zamanda sayılan yüz binlerle 
ifade edilen sözleşmeli personel "sicil" siz bir şekilde görev yapmaktadır. 

13) Sözleşmeli personele sınav şartı 2007 Haziran ayında getirilebilmiştir. 

14) Sözleşmeli personel modern çalışma imkanlarından yoksun bir şekilde adeta "çağdaş 
köle"ler gibi çalıştırılmaktadır. 
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15) Sözleşmeli personelin hizmet akdi yöneticinin iki dudağının arasındadır. Devlet memurunun 
güvencesinden büyük ölçüde olarak her an iş akdinin feshedilebileceği korkusuyla çalışmaya 
mahkûmdur. Kısacası sözleşmelilik, güvencesiz bir statüdür. 

16) Sözleşmeliliğin yaygınlaştırılması, statü hukukunun zayıflatılması yaygın olarak devam 
etmektedir. 

X. Madde 45,46 ve 47 -13.11.2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye 
Kazandırılması Hakkında Kanunla İlgili Değişiklikler 

13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıklann Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki 
Kanunun uygulanmasına ilişkin süreler sona ermişti. Komisyon görüşmeleri sırasında kabul edilen 
bir önergeyle anılan Kanun hükümlerinden yararlanabilmek amacıyla ilave süreler getirilmiştir. 
Anılan Kanuna ilişkin görüşlerimizi daha önce ifade etmiştik. Varlık Banşı olarak da isimlendirilen 
bu Kanun tam bir kriz önlemi olmaktan uzaktır. Daha çok muhtemel vergi incelemelerinin yaratacağı 
riskten korunmak amacıyla bir nevi "sigorta" niteliğindedir. Bu yönüyle "vergi denetimi"ni tahrip 
eden bir yanı vardır. "Matrah artırımı" yönünde yapılacak bir uygulama bunun yanında daha masum 
kalır. Ayrıca yurtdışından getirilen varlıklardaki vergi oranının yüzde 2 yurtiçinden beyan edilen 
varlıklarla ilgili vergi oranının ise yüzde 5 olması "eşitlik" ilkesine aykırıdır. 

Ayrıca Kanun kapsamında taşınmazların şirketlere sermaye olarak konulmasının önünde KDV 
engeli vardır. Kişisel varlık kapsamındaki bir taşınmaz şirkete sermaye olarak konulduktan sonra 
finansman sağlamak amacıyla satılırsa KDV'ye tabi olacaktır. Oysa taşınmaz kişisel mamelekte 
kaldığı sürece satılması halinde KDV'ye tabi olmayacaktır. Bu durum taşınmazların şirkete sermaye 
olarak konulmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bunun düzeltilmesi gerekir. 

XI. Madde 48/2 - 195 sayılı Basın İlan Kurumu (BİK) Kanununun 5 inci Maddesinde 
Değişiklik 

Tasarı ile 195 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinde değişiklik yapılmakta ve BİK Genel Kurulu'na 
temsilci gönderecek kurumlar arasından halen bir işlerliği kalmamış olan SEKA Genel Müdürlüğü 
çıkarılmakta ve yerine Çevre ve Orman Bakanlığı konulmaktadır. 

Yürürlükteki Kanuna göre BİK Genel Kurulu 36 kişiden oluşmaktadır. 36 üyenin 12 si basın 
sektörünce, 12 si genel bütçeye dahil bazı kurumlarca kalan 12 si de bazı üniversitelerin hukuk 
fakülteleri ve basın yayın bölümleri ile TOBB, Türkiye Barolar Birliği, TRT, Anadolu Ajansı 
tarafından seçilmektedir. 

36 kişilik Genel Kurulda yerel basını temsil eden sadece bir üye bulunmaktadır. BİK aracılığıyla 
dağıtılan resmi ilanlann yerel basının yaşaması açısından ne kadar önemli olduğu tartışmasızdır. Böyle 
olduğu halde yerel basının Genel Kurulda (1) üye ile temsil edilmesi Anadolu Basınının sesini 
çıkaramaması, sorunlannı anlatamaması demektir. Bu nedenle SEKA Genel Müdürlüğünün seçeceği (1) 
temsilciye ilişkin kontenjanın Çevre ve Orman Bakanlığı yerine yerel basına verilmesi daha doğru olur. 

Komisyon görüşmeleri sırasında yerel basının genel kuruldaki temsilci sayısı bir başka 
düzenleme ile 2'ye çıkarılmış ise de bu yeterli değildir. Yerel basının kontenjanının daha da 
artırılmasının, bu çerçevede örneğin 7 coğrafi bölge esasına dayalı olarak her bölgeyi temsilen 1 üye 
olmak üzere 7 üyenin yerel basının kontenjanına ayrılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Bunu 
demokrasimizin güçlenmesi ve kurumlaşmasında önemli bir göreve sahip yerel basının güçlenmesi 
açısından şart görüyoruz. 
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XII. Madde 48/14 - 03.02.2002 tarihli ve 4733 saydı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/k Maddesinde Değişiklik 

Anılan maddeye göre "tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, 
televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak 
yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin 
günden onbin güne kadar adli para cezası verilir." Bu ceza yürürlükteki Kanunda "yirmibin Yeni 
Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir" şeklindedir. Görüldüğü gibi 
cezanın ciddi bir ölçüde ağırlaştırılması söz konusudur. Kanunda belirtilen şekilde faaliyette 
bulunanlara cezai müeyyide uygulanacak olması konusunda bir tartışma yoktur. Ancak cezanın neden 
ağırlaştırıldığı konusunda komisyonda yeterli açıklama yapılmamıştır. 

Ayrıca 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde (a) bendinden (n) bendine kadar sayılan cezalar 
"tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, 
işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişilere aşağıda yazılı idari 
yaptırımlar uygulanır" ifadesi altında sıralanmıştır. Bu cezaların hepsi idari para cezasıdır. Kanunun 
yasakladığı diğer bütün fiiller idari para cezası ile müeyyidelendirilirken anılan fiilin neden hapis 
cezası ile müeyyidelendirildiği belli değildir. Bu yazım maddenin sistematiğine de uygun değildir. 
Zira bu şekliyle "idari para cezaları" başlığı altında hapis cezasına yer verilmiş olmaktadır. 

İlgili Kurum tarafından talep edilmeyen bu düzenlemenin teknik değil siyasi gerekçelerinin 
olduğu anlaşılmaktadır. 

XIII. Geçici Madde 1 
Komisyon görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önergeyle Başbakanlık tarafından satın alınan 

motorlu taşıtlar (uçak, helikopter, otomobil, arazi taşıtı, yat vs. gibi)ın 10 yıl süreyle gümrük 
vergisinden istisna edilmesi yönünde Geçici Madde l'de düzenleme yapılmıştır. Başbakanlık 
tarafından satın alman motorlu taşıtların KDV ve ÖTV'den istisna edilmesi yönünde bir başka 
düzenleme TBMM tarafından 16 Haziran 2009 tarihinde 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kabul edilmişti. 

Düzenleme Anayasa'nm eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğu gibi hiçbir makul, mantıklı bir 
nedene de dayanmamaktadır. 

Başbakanlık kendi araçlarını vergi karşısında koruma altına alırken, Başbakanlığın bir kısım 
personelinin fazla çalışma ücretlerine ilişkin maddenin Tasarı'dan çıkarılması garip bir durumdur. 

Ekonomide bütün veriler olumsuz seyrederken, 2009 yılı Bütçesinin yeniden yapılması ve bu 
çerçevede Orta Vadeli Mali Program ihtiyacı çok açıkken bütün bunlann yapılmayıp Başbakanlığın 
araçlarının vergi istisnası ile uğraşılması hükümetin ekonomi yönetimindeki anlayışını 
göstermektedir. Hükümet ekonomideki bütün sorunları "bütçe açığı" üzerinden çözmeye 
çalışmaktadır. Bu anlayışın faturası ağır olacaktır. 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

Faik Öztrak F. Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya Tekirdağ 

Esfender Korkmaz 

İstanbul 

Bülent Baratalı 

İzmir 

Gürol Ergin 

Muğla 
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M U H A L E F E T ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

"Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"; 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan bazı 
hükümlerin ilgili Kanunlara ve Kanun Hükmünde Kararnamelere taşınması ve bazı Kanun ve Kanun 
hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören, ancak konu ve amaç bütünlüğü olmayan 
ve "Torba Kanun" olarak nitelenen bir özellik göstermektedir. 

Torba Kanun uygulaması sonucu, yasalar için aranan öngörülebilir, anlaşılabilir ve ulaşılabilir 
olma özellikleri tamamen yok edilmektedir. 

Hukuki güvenlik ilkesi, yürürlükte bulunan ve herkes için bağlayıcı olan kuralların açık, 
ulaşılabilir ve öngörülebilir olmasını gerekli kılar. 

Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan yasa yapım tarzı, hukukun bu genel ilkesini, dahası hukukun 
kendisini altüst etmiş bulunmaktadır. 

Tasarının maddeleri ile ilgili değerlendirmelerimiz aşağıda sunulmaktadır. 

Tasannın çerçeve 10 uncu maddesi ile yapılan düzenlemede; 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı 
Posta Kanununa ek madde eklenerek, PTT İdaresinin; denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olmaksızın, anılan Kanun 
kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda 
bankalara destek hizmeti verebilmesi öngörülmektedir. 

PTT İdaresine, Bankacılık Kanununa tabi olmadan dolayısıyla sorumluluğu olmaksızın böyle bir 
yetki verilmesi uygun değildir. Komisyon'da, neden öyle bir yasal düzenlemeye gidildiği hususunda 
Hükümet tarafından bir gerekçe ortaya konulamamıştır. 

Tasarının çerçeve 11 inci maddesi ile yapılan düzenlemede; düzenleyici ve denetleyici 
kurumlarda harcırah ödemeleri 11/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yapılması 
öngörülerek kamudaki harcırah ödemeleri disipline edilmek istenmektedir. 

Ancak yurt içi görevlendirmelerde ödenen konaklama giderinde, düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar arasında bir birliktelik sağlanmakla birlikte Harcırah Kanununa tabi diğer kurumlara göre 
bir ayrıcalık sözkonusu olmaktadır. 

Harcırah Kanununa göre diğer kurumlarda, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri 
belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca 
ödenmekte iken, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 4-5 katı ödeme yapılması öngörülmektedir. 

Yurtiçi görevlendirme sonucu fiili harcamaya göre ödenen konaklama gideri konusunda, 
Harcırah Kanununa tabi tüm kurumlar için de aynı hükümlerin uygulanmasının sağlanması eşitlik ve 
adalet ilkelerinin bir gereğidir. 

Ayrıca, Tasarının çerçeve 12 nci maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 
madde uyarınca, düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yanlış uygulamalar nedeniyle 
1/1/2006-27/3/2009 tarihleri arasında gündelik, konaklama ve ulaşım gideri olarak fazla yapılan 
ödemelerin tahsilinden ve takibinden vazgeçilmektedir. Kurum ve kişilerin yaptığı yanlış yorumlar 
ve işlemler nedeniyle yapılan fazla ödemelerin yasal düzenleme ile tahsilinden vazgeçilmesi uygun 
görülmemektedir. 
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Tasarının çerçeve 14 üncü maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenerek; Üniversite hastanelerince (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı 
kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan tedavi 
hizmeti karşılığı olarak 1/1/2009 tarihinden önce düzenlenmiş olan fatura bedellerinden, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50'sinin altı ay içinde 
ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer'ileriyle birlikte terkin 
edilmekte, tahsil edilemeyen fatura bedeli 100 Türk Lirasından az ise doğrudan terkin edilmektedir. 
Dolayısıyla bazı kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Tasarının çerçeve 18 inci maddesi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununa ucube bir geçici madde eklenerek, ana maddelerde yer alan bazı ibarelerin 31.12.2009 
tarihine kadar farklı uygulanması öngörülmekte, böylelikle belediyeler adına tahakkuk eden elektrik 
ve havagazı tüketim vergilerinin vergi dairelerine yatırılması öngörülerek belediyelerin bu gelirlerine 
el konulmaktadır. 

Düzenleme kanun tekniğine uygun olmadığı gibi, belediyelerin gelirlerini azalttığından uygun 
görülmemektedir. 

Tasarının çerçeve 20 nci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrası 
değiştirilerek; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilmekte olan veya bu 
şartlan taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrencilerin, kısmi zamanlı 
olarak geçici işlerde çalıştınlabilmesi hususlan düzenlenmekte, ancak bu şekilde kısmi zamanlı olarak 
çalıştırılan öğrencilerin, bu çalışmalanndan dolayı işçi olarak kabul edilmemesi öngörülmektedir. 
Hem kısmi zamanlı çalıştırma öngörmek, hem de işçi saymamak çalışma mevzuatı açısından çelişki 
arzetmektedir. 

Tasarının çerçeve 26 ve 41 inci maddelerinde sağlık hizmetlerinden katılım payı alınması 
konusunda yapılan düzenlemelerde, belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan 
sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin %1'ine kadar katılım payı alınabilmesi, alınan katılım payının 
tutarının, bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari 
ücretin dörtte birini geçemeyeceği belirtilmektedir. 

Bu duruma göre, sağlık hizmetleri paralı hale getirilmektedir. Komisyon'da sunulan gerekçede 
büyük boyutlara ulaşan sağlık giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla sağlık hizmeti faturalarının 
sigortalı veya emeklilerce kontrol imkanı oluşacağı, böylelikle usulsüzlük ve yolsuzlukların 
önlenebileceği ileri sürülmüştür. 

Bu düzenleme, zaten mevcut gelirleriyle geçimini temin etmekte zorlanan memur, işçi, esnaf, 
çiftçi, emekli gibi nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturan dar gelirli vatandaşlarımıza yeni bir 
yük getirecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanmama gibi bir sonuç doğurabilecektir. Bu düzenleme 
sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamakta olup Anayasamıza aykırıdır. 

Tasarının çerçeve 33 üncü maddesi ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna geçici maddeler eklenerek, net borç kullanımı 
tutannın 2009 yılı için, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından 
artırılan net borç kullanım tutannın beş katı olarak uygulanması öngörülmektedir. 

4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, bütçe kanununda belirtilen başlangıç ödenekleri 
toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borç kullanımı yapılabilmekte ve 
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bu limit yıl içinde en fazla yüzde beş oranında artırılabilmekte, bu miktarın da yeterli olmadığı 
durumlarda, ilave yüzde beşlik bir tutar Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilmektedir. 

Bu Kanunda yapılan düzenleme ile net borç kullanımı miktarı konusunda 4749 sayılı Kanunda 
belirlenen esaslar ortadan kaldırılmaktadır. Böylelikle 2002 yılında bir reform niteliğinde uygulamaya 
konulan kamu finansmanı ve borç yönetimine ilişkin hükümler anlamsız hale getirilmektedir. 

2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin 
edilen gelirler arasındaki fark (Bütçe Açığı), 10.398 milyon TL öngörülmekle birlikte, 2009 Nisan 
Ayı Bütçe Gerçekleşmelerine göre Ocak-Mayıs döneminde 20 milyar lirayı aşmıştır. Dolayısıyla 
yılın ilk beş ayında gerçekleşen bütçe açığı, bütçe kanununda 2009 yılı için öngörülen bütçe açığı 
miktarının iki katına çıkmıştır. 

Bütçe, devletin gelecek belirli bir dönem içindeki gelir-giderlerini tahmin eden ve bunların 
yürütülüp uygulanmasına izin veren hukuki bir tasarruftur. 

Bütçe hakkı, Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Kamu mali yönetiminin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülmesi, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5 inci maddesinde de yer verildiği üzere kamu maliyesinin temel 
ilkelerindendir. 

Mevcut duruma göre 2009 yılı bütçesinin gelir-gider tahminlerinin gerçeklerden çok uzak olduğu 
açıktır. Daha 2009 yılının ilk 4 ayında gelirler ve giderler arasında oluşan bütçe açığında yüzde 100'e 
varan bir sapma sözkonusudur. Bütçe hedefleri gerçekçi değildir. 

Dolayısıyla 2009 yılı bütçesinin ivedilikle revizyona tabi tutulması gerekmektedir. 

Tasarının çerçeve 45 ,46 ve 47 nci maddeleri ile yapılan düzenlemelerde; 13/11/2008 tarihli ve 
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile yapılan 
uygulamanın süresi uzatılmakta ve bu Kanunun bazı hükümlerinde değişiklikler yapılmaktadır. 

Sözkonusu 5811 sayılı Kanun ile; gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse 
senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi, taşınmazların kayda alınması 
suretiyle milli ekonomiye kazandırılması; sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı 
kurumlara ya da vergi dairelerine bildirilmek ve cüzi bir oranda vergi ödenmek suretiyle kayda 
alınması ve yapılan bu beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmaması öngörülmektedir. 

Bu Kanuna göre, yurt dışından ve yurt içinden para, döviz vs. varlık getirenlere ve bildirenlere 
bu varlığın kaynağı sorulmadığı ve araştırılmadığı gibi, vergisinin ödenip ödenmediğine de 
bakamayacaktır. Ancak asıl önemlisi bildirilen varlığın kara para gibi bir suç ekonomisinden doğup 
doğmadığı da araştırılmayacaktır. 

Bu düzenleme ile özel ve örtülü bir af getirilmiştir. Bavulla yurt dışından kara para getirmenin 
yolu açılmıştır. Kara para ve aklanmasına yönelik uluslararası hukuk kuralları, uluslararası anlaşmalar 
ile Türkiye'nin kara para ile ilgili olarak taraf olduğu ikili anlaşmalar dikkate alınmamıştır. 

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, Kanun ile Türkiye'ye getirilmesi öngörülen değerlerin, 
bankalara veya aracı kurumlara yatırıldıktan sonra, ne kadar süre ile Türkiye'de tutulacağı 
belirlenmemiştir. Dolayısıyla, Türkiye'ye getirilen bu değerlerin yasaya göre bildirim ve beyan 
tarihinden itibaren her zaman Türkiye dışına çıkarılabilmesi imkanı tanınmıştır. İşletmeye kayıt 
edilecek değerlerin işletmelerin aktifinde yer alacak olması ile dahi söz konusu değerlerin nakit olarak 
tekrar yurt dışına çıkarılmasına engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Bu niteliği itibariyle 
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ekonomik anlamda yasanın amacının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, yasadan yararlananların 
niyetine göre değişecektir. 

Yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkları Türkiye'ye getirmeye ve kayda almaya yönelik bu 
düzenleme suçu ve suçluyu affetmeye yöneliktir. Bu Kanunda verilen güvence "Vergi Takibi 
Yapmama" amacının dışında "Vergi Kaçakçılığını" da teşvik eder mahiyettedir. Kanun, Türk Ceza 
Kanunu'nun 282 nci maddesindeki kara para suçu hakkında soruşturma yapılmasının önünü 
kapatmamakta, ancak diğer yasalarda yer alan suçları tasarı dışında bırakmaktadır. Örneğin Sermaye 
Piyasası Kanununun 47/b maddesinde belirtilen suçlar kapsam dışında kalmaktadır. 

Anılan Kanun Anayasaya aykırı hükümler de içermektedir. Tasarıda Vergi Oranları 
farklılaştınlmıştır. Yurt dışından getirilen değerler üzerinden yüzde 2, yurt içindeki değerler üzerinden 
yüzde 10 oranında vergi alınması öngörülmektedir. Anayasanın 10 uncu maddesinde öngörülen, 
eşitlik prensibi zedelenmektedir. Ayrıca Anayasanın 73 üncü maddesi hükmüne de aykırıdır. 
Anayasanın 73 üncü maddesi uyarınca herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne göre 
vergi ödemekle yükümlüdür. Yasada oranların farklılaştırılması sonucunda "mali güce göre vergi 
ödenmesi" ilkesine aykırılık oluşturulmaktadır. 

Bu nedenlerle 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 
Hakkında Kanun ile yapılan uygulamanın süresinin uzatılması uygun bulunmamaktadır. 

Tasarının çerçeve 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan sözleşmeli personel tanımı "Bakanlar Kurulunca belirlenen 
esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye 
Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar 
verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklinde değiştirilmiştir. 

AKP döneminde, personel rejimi nesnellikten uzaklaştırılmıştır. Kamu personel rejiminin temel 
unsurları, işe alma, hizmette ilerleme ve yükselme ve personelin mali ve özlük haklarıdır. Bu alanda 
yapılan düzenlemelerle objektiflikten uzaklaşılmakta, kamu personel rejimi tahrip edilmektedir. 
Merkezi sınav uygulaması, atama ve görevde yükselme ile yer değiştirmeye ilişkin olarak mevzuatta 
yapılan istisnalarla uygulama, sübjektif değerlendirmelere açık hale getirilmiştir. 

Merkezi sınav sulandırılmış, görevde yükselmede kurumların takdir yetkisi artırılarak yandaşlara 
kolaylık sağlanmıştır. Ana sistemden uzaklaşılarak, sözleşmeli ve geçici istihdam yöntemleri amacı 
dışında yandaşları işe yerleştirme aracı olarak kullanılmıştır. 

İstihdam rejimi bozulmuştur. Herhangi bir kurala bağlı olmayan, sınav şartı bulunmayan sadece 
maliye bakanlığının iznine bağlı olan ve böylece yandaşların istihdamına daha kolay imkan veren 
geçici personel uygulaması AKP döneminde geçmişte olmadığı ölçüde yaygınlaştırılarak istisnai 
olmaktan çıkartılmıştır. Milyonlarca işsiz merkezi sınavla iş hayali peşinde iken, bu şekilde işe 
yerleştirilen yandaşlar sonradan çıkartılan özel düzenlemelerle haksız bir şekilde memuriyete 
geçirilmektedir. 

Bu çerçevede sağlık personeli, polis ve öğretmen açığını gidermek amacıyla sözleşmeli sağlık 
personeli ve öğretmen uygulaması yapılmış ayrıca yüksekokul mezunlarının altı aylık eğitim sonucu 
polis olabilmeleri sağlanmıştır. 

Ancak olağan istihdam şekli dışındaki yöntemler objektiflikten uzak ve suistimale açık 
yöntemlerdir. Ayrıca aynı işi yapan personel arasında nitelik ve ücret farklılığı oluşması suretiyle 
ikili, üçlü yapılar ortaya çıkararak personel arasında huzursuzluk yaratmaktadır. 
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Tasarıya Komisyon'da eklenen Geçici 1 inci madde ile, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 10 yıl süreyle Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtların, 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük 
vergisinden muaf ve müstesna edilmektedir. 

16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü sırada sadece Başbakanlığın motorlu 
taşıt, helikopter, uçak vs. alımında söz konusu olan Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi 
istisnaları komisyondaki yoğun eleştiriler üzerine Başbakanlığın dışında Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu'na ekli (I) ve (II) sayılı listede yer alan kamu idarelerine de teşmil edilmiş, ancak 
Genel Kuml'da verilen önerge ile tekrar sadece Başbakanlıkla sınırlı tutulmuştur. 

Böylelikle, AKP Hükümeti ve Grubu çelişkili ve gayri ciddi bir tutum içerisinde, Komisyon 
iradesini yok saymış ve tüm Başbakanlığa imtiyaz sağlayan bu düzenlemelerde ortaya bir gerekçe 
koymamıştır. 

Bu düzenlemeleri gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Burada dikkat çekici olan husus, TBMM'ne 
sevk edilen bazı tasarılarda mutlaka Başbakanlığa bir istisna ve muafiyet getiren veya imtiyaz tanıyan 
düzenlemelerin bulunmasıdır. Bu anlayışı doğm bulmuyoruz. 

Başbakanlık tüm devlet kurumlarına örnek bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca kurumların ve 
kuralların işleyişini, uygulama birliğini sağlayacak şekilde, koordinasyonunu sağlaması 
gerekmektedir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, tasarıya karşı olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz. 

Sakarya 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

Münir Kutluata Emin Haluk Ayhan 

Denizli 

Mehmet Günal 

Antalya 

Erkan Akçay 

Manisa 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Madde l'e eklenen 2/A maddesi ile Kaymakamlık sınavı düzenlenmektedir. Yazılı sınav ve 

mülakat sınavı ile oluşturulan mülakat komisyonu tamamen yürütmeye bağlı olduğu için, eşitlik ve 
liyakat çerçevesinde bağımsız bir seçim imkanı bulunmamaktadır. 

Mülki amirler ile seçilmiş yerel yönetimler arasında yaşanan olumsuzluklar, seçimlerde iktidar 
partisi yanlısı çalışmalar, kömür, makarna, beyaz eşya dağıtımları nedeniyle sınav ve mülakat 
komisyonlarının bağımsız kurullarca oluşturulması gerekmektedir. 

Madde 8'de emniyet mensupları ihtiyaçları dikkate alınmış olup, yangın ve ambulans 
hizmetlerini de kapsaması gerekmektedir. 

Madde 9ün (ç) fıkrasında kanun tekniğine aykırı olan ifadenin düzeltilmesinde yarar vardır. 

Madde 20 kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrencilere sosyal güvenlik haklan tanınmalıdır. 

Madde 24' ün kapsamı genişletilmelidir, kültür ve tabiat varlıklarının çoğunun kaydının ve 
envanterinin bulunmadığı, sit alanları ile ilgili kurulların farklı kararlar verdiği görülmektedir. 

Madde 39'da belirtilen "parmak biyometri verisi" ile tüm yurttaşlarımız fışlenecektir. Yonga 
veya yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı, rahatlıkla başka yerlerde kullanılabilir ve 
bunun kullanılması engellenemez, saklanamaz. İçişleri bakanlığı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile alınan 
veriler, istihbarat ve devlet içinde yasadışı örgüt ve çetelerin eline rahatlıkla geçebilir. Esasen kimlik 
numarası ile yeterince kayıt yapılmaktadır. Nüfus cüzdanı yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Kartı, sahteciliği önleyecek şekilde düzenlenebilir. Yönetmelikle parmak izi biyometri verisi 
düzenlenmesi de, yasamanın devre dışı bırakılması ve yürütmenin isteğine göre bir düzenleme 
anlamına gelmektedir. 12 Eylül darbesi ve sonrası milyonlarca yurttaşımız fişlenmiş olup, bugün 
yargı kararlarına rağmen aleyhlerinde kullanılmaktadır. Askeri okullara, istihbarata, hariciyeye 
alınacak yurttaşlarımız hala babalarının ve dedelerinin fış kayıtlanndan sorumlu tutulmaktadır. Bu 
düzenleme kişilik haklarına aykırıdır. 

Madde 41' de yer alan sağlık hizmetlerinde alınan katılım payı oranı yüksek olup, emekliler ve 
çalışanlar aleyhine bir düzenlemedir. 

Madde 45'deki düzenleme kara parayı aklayan yasanın uzatılmasını amaçlamakta ve istenen 
sonucu vermemiştir. Bu nedenle uzatılmasında bir yarar bulunmamaktadır. 

Geçici madde 3'ün çıkartılması gerekmektedir. Gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması 
ayrıcalık yaratmaktadır. 

Madde 48 kanun tekniğine aykın, aynı madde içinde birçok konuyu içermektedir. İlgili kanunlannda 
düzenleme yapılması yerine torba kanun kapsamına alınması hukuki değildir. On dokuz fıkra halinde 
farklı kanunlarda düzenleme yapılması nedeniyle de bu bir torba kanun olma özelliğini yitirmiştir. 

Geçici 1. madde ile de Başbakanlığa 10 yıl süre ile vergi muafiyeti getirilmesinin haklı bir gerekçesi 
yoktur. Son olarak Başbakana alınan bir uçak söz konusu olup, diğer bakanlıklara acil ihtiyaçları 
olmasına rağmen neden böylesi bir muafiyet getirilmediği anlaşılamamaktadır. Örneğin yangın uçaklan, 
ambulans uçaklanna kira karşılığı büyük meblağlar ödenmekte, bu kiralama paralan ile uçak,helikopter 
alınması mümkünken neden bu tür acil hizmetlerde düzenleme yapılmamaktadır. Bunun sorgulanması 
karşısında doyurucu bir açıklama yapılmamış ve haklı bir gerekçe de sunulmamışım 

Açıkladığımız nedenlerle tasarıya muhalifim. 

Hasip Kaplan 
Sımak 
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K A R Ş ı OY YAZıSı 

"Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı "nda yer alan düzenlemelerden katılmadıklarımız ve katılmama 
gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır. 

ÇERÇEVE MADDE 1 -
Bu madde, Kaymakamlık sınavları ile ilgili olarak Danıştay tarafından idare aleyhine verilen 

kararları etkisiz kılmayı amaçlamaktadır. 

Örneğin, maddede yer alan "Mülakatta tutanak dışında herhangi bir belge ve kayıt 
tutulmayacağı" şeklindeki hüküm, Danıştay kararını aşmaya yöneliktir. 

Komisyonda verilen önerge ile taşandaki "Mülakatta tutanak dışında herhangi bir belge ve kayıt 
tutulmaz " ibaresinin "Mülakatta tutanak dışında herhangi bir kayıt tutulmaz" şeklinde değiştirilerek 
muhafaza edilmesi, Danıştay'ın İçişleri Bakanlığı aleyhine vermiş olduğu kararın her ne pahasına 
olursa olsun aşılmak istendiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Yargı kararlarını etkisiz kılmak üzere yasama organının yürütme ve yargı arasına bu şekilde 
girmesi hem güçler aynlığı ilkesine hem de Anayasanın 138 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına aykırılık 
teşkil etmektedir. 

Bugüne kadar yaptığı sınavlarda tarafsızlığı ve objektifliği kanıtlanmış olan ÖSYM yerine 
benzer sınavları yapan kamu kurum ve kuruluşlarına da kaymakamlık sınavı yaptırılabileceğine 
ilişkin olarak düzenleme yapılmasında ısrar edilmesi, hükümetin niyeti konusunda ister istemez bazı 
tereddüt ve şüphelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Hükümet tasarısı, ilan edilen kadronun dört katı adayın mülakata alınacağını öngörmekteydi. 
İlan edilen kadroya karşılık bu ölçüde yüksek adayın mülakata çağrılmasının sübjektif 
değerlendirmelere yol açabileceği şeklindeki eleştirilerimizi dikkate alan komisyonun, tasarıdaki "4 
katı" ibaresini "2 katı" şeklinde değiştirmiş olması olumlu değerlendirilmektedir. Ancak Genel Kurul 
aşamasında yeniden 4 katı tutarına çıkarılabileceği endişemizi de, Hükümetin daha önceki 
uygulamalarını göz önünde bulundurarak dikkatlerinize sunmak isteriz. 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, çerçeve 1 inci maddenin tasarı metninden çıkanlması yerinde 
olacaktır. 

ÇERÇEVE MADDE 9-

İller Bankası Kanununun bu madde ile değiştirilen 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinde yer alan "brüt ücret" in kapsamına hangi ödeme unsurlarının dahil olacağı uygulamada 
tereddüde yol açacağından, maddede bu duruma açıklık getirilmesi uygun olurdu. 

ÇERÇEVE MADDE 11 VE 12-
Tasannın çerçeve 11 ve 12 nci maddeleri ile 6245 sayılı Harcırah Kanununa, biri ek diğeri geçici 

olmak üzere iki madde eklenmektedir. Bu düzenlemelere, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların 
Harcırah Kanunu kapsamına girip girmedikleri konusunda ortaya çıkan tereddüdü gidermek için 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Konu ile ilgili olarak, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Maliye Bakanlığına, kurumlarının 
Harcırah Kanunu kapsamına girip girmediği konusunda görüş sormuşlar, Bakanlık da tabi olmadıkları 
şeklinde görüş bildirmiştir. 
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Daha sonra Danıştay'a intikal ettirilen konu hakkında mahkeme, söz konusu kurumların 
personelinin Harcırah Kanunu kapsamına girdiğine karar vermiştir. Sayıştay da Danıştay'ın bu kararı 
doğrultusunda aksine yapılan harcırah ödemelerini ilgililer adına zimmet çıkartmıştır. 

Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde, idarenin görüşü doğrultusunda, geçici 12 nci maddede 
belirtilen süre içinde yapılan fazla harcırah ödemelerinde ilgililerin herhangi bir kusuru 
bulunmadığından, Sayıştay zimmetinin kaldırılmasına yönelik olarak çerçeve 12 nci maddede yapılan 
düzenleme olumlu değerlendirilmektedir. 

Ancak, aşağıda açıklanan gerekçelerle, Danıştay kararı nedeniyle ortaya çıkan boşluğun 
doldurulması yönünde çerçeve 11 inci madde ile yapılan düzenleme uygun görülmemektedir. 

Ortaya çıkan boşluğun giderilmesi amacıyla söz konusu kurumların denetçilerinin 6245 sayılı 
kanunun 3 3 ^ maddesinde değerlendirilmesi yerinde olmuştur. Ancak bu düzenlemenin Harcırah 
Kanununa bir madde eklenerek değil anılan kanunun 33 üncü maddesi değiştirilerek yapılması uygun 
olurdu. Harcırah Kanununa eklenen ve genel kurallardan farklı istisnai bir uygulamaya imkan veren 
bu düzenleme, kanuna yeni bir harcırah sistemi eklenmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca zaman içinde 
bu maddedeki istisnai harcırah uygulaması genişleyecektir. 

Söz konusu düzenleyici ve denetleyici kurulların yaptıkları görevin önemi yadsınmamakla 
beraber, bu personele emsallerinden farklı konaklama gideri ödenmesi ve emsallerine ödenmeyen 
şehir içi ulaşım giderinin karşılanması doğru olmamıştır. 

Bu düzenleme, mevcut sistemde kendilerine ödenmekte olan konaklama giderlerinden memnun 
olan emsali personelin de yeni haklı taleplerine yol açacaktır. 

Bu nedenle eşitliği bozan ve adaletsizliğe yol açan bu düzenlemenin bu haliyle yasalaştırılması 
uygun görülmemektedir. 

ÇERÇEVE MADDE 15-

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa eklenen Geçici Madde 4 ile 
kanunun yürürlük tarihi itibariyle temerrüde düşenlerin kredi borçları yeniden yapılandırılmaktadır. 

Öğrenimlerini tamamladıktan sonra iş bulamayanların, kriz nedeniyle işlerini kaybedenlerin ve 
ödeme güçlüğü içine düşenlerin durumlarına geçici de olsa çözüm getirilmesi olumludur. 

Buna karşılık, öğrenimlerini tamamladıktan sonra kredilerin geri ödeme süresinde bir değişiklik 
yapılmaması ve yine kanunun yürürlüğünden sonra temerrüde düşecekler için hüküm getirilmemesi 
ise eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

Aynca, Geçici Madde 4'ün birinci fıkrasından sonra gelen paragrafların (a),(b),(c) ve (d) bentleri 
şeklinde düzenlenmesinin ve bu bentlerde geçen " aylık taksitler halinde " ibarelerinin de "aylık eşit 
taksitler halinde" şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

ÇERÇEVE MADDE 19-

Hükümet, bütçe kaynaklarından bir kısmını özel hesaba aktarmak suretiyle bütçe dışı harcama 
usulleri geliştirmeye başlamıştır. Bu durum, geçmişte kurtulmak için uzun mücadeleler verilen bütçe 
dışı fon uygulaması ile benzerlik arzetmektedir. Aralanndaki fark, fon uygulamasında birkısım kamu 
kaynakları bütçe dışında tutularak özel harcama usullerine tabi tutularak harcanmaktaydı. Özel hesap 
uygulamasında ise bütçeye giren bazı kamu kaynakları bütçe dışına çıkarılarak yine bütçe harcama 
usulleri dışında belirlenen usullere göre harcanmaktadır. Bir nevi döner sermaye uygulamasının 
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yaratılmakta olduğunu söyleyebiliriz. Özel hesaptaki paranın kullanımı ile ilgili olarak idareye verilen 
esas ve usulleri belirleme yetkisi, mal ve hizmet alımında uygulanacak kuralları belirlemeyi de 
içerebilecektir. Komisyonda Hükümet temsilcileri aksi yönde bir beyanda bulunamamışlardır. Bu 
durum, kanun çıkarmadan ihale mevzuatı dışına çıkma ihtimalini gündeme getirmektedir. 

Özel hesaptan yapılacak harcamaların 5018 sayılı kanuna göre denetime tabi tutulmaları harcama 
usulleri dışına çıkarılmalarının haklı gerekçesi olamaz. Çünkü hangi harcama usulünü öngörmüşseniz 
denetim de o mevzuat dikkate alınarak yapılabilecektir. 

Tasarı ile ayrıca ÖSYM sınav harçlarından YÖK'e aktarılan tutardan normal bursun üçkatı 
tutarında burs verilmesi ve öğretim elemanlarına yasal ek ders ücretinin on katına kadar ek ders ücreti 
ödenmesi öngörülmektedir. 

Söz konusu ödemeler yetersiz ise, - ki bu ödemelerin yetersiz olduğunu biz de kabul ediyoruz-
yetersizliği gidermenin yolu, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için öğrencilerden tahsil edilen sınav 
ücretlerinden oluşan fonları kullanmaktan değil, bütçe imkanlarını devreye sokmaktan geçmelidir. 

ÇERÇEVE MADDE 20-
2547 sayılı kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik, üniversite 

öğrencilerinin asgari ücretin dörtte birine kadar bir ücretten çalıştırılmalarını (üniversite yönetim 
kurulu dörtte birin altında bir rakam da belirleyebilecektir), işçi sayılmamalarını, iş sağlığı ve 
güvenliği hükümleri kapsamı dışında tutulmalarını, kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulmamalannı 
öngörmektedir. 

Bu uygulama, muhtaç öğrenciler için tanınan bir imkan gibi görülmekteyse de, esasen 
üniversitelerin iş kanununa göre istihdam etmeleri gereken işçi yerine öğrenci çalıştırmaları sonucunu 
doğurabilecektir. 

Düzenlemenin; emeğin sömürülmesi sonucunu doğuracak bir ücret ödemesine izin vermesi, 
öğrencileri iş mevzuatının öngördüğü iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinden yararlandırmaması ve 
kısa vadeli sigorta kollanna tabi tutmaması, haftalık çalışma sürelerinin iş mevzuatından bağımsız 
olarak belirlenebileceği anlamına gelebilecek olması nedenleriyle değişiklik uygun görülmemektedir. 

Bu madde ile üniversitelere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği gerekçe gösterilerek yeni bir 
istihdam usulü yaratılmaktadır. 

Ayrıca, komisyonda vakıf üniversitelerinin madde kapsamına girmediği, maddenin diğer 
hükümleri dikkate alınarak yorum yoluyla ifade edilmişse de, kapsama girmeyeceklerse, bu durumun 
maddede açıkça ifade edilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

ÇERÇEVE MADDE 21-
Çerçeve 21 inci madde ile 2547 sayılı kanuna eklenen ek madde 28 de, bütçe dışında fon benzeri 

bir özel hesap uygulaması yaratmaktadır. Bu madde yükseköğretim kuramları bütçelerinde bilimsel 
ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin 
proje özel hesaplarına aktarılacağını ve aktarılan bu tutarların ayrı harcama ve muhasebeleştirme 
usullerine tabi tutulabileceğini öngörmektedir. Çerçeve 19 uncu maddede yapılan açıklamalar 
çerçevesinde bu maddenin de tasarı metninden çıkanlmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

ÇERÇEVE MADDE 23-
Bu madde ile 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanuna 

Geçici Madde 10 eklenmektedir. Eklenen bu madde, 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun 
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yürürlüğe girdiği 29/1/2000 tarihi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihler arasında Kurum kadrolarında görev yapan Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personelinin 
sosyal güvenlik yönünden 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olacakları 
öngörülmektedir. 

Söz konusu tarihler arasında Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personelin SSK'ya mı 
yoksa Emekli Sandığına mı tabi olacakları konusunda idarenin hatalı yorumu ile yaratılan bir boşluk, 
bu yasal düzenleme ile giderilmeye çalışılmaktadır. 

Konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı düşünülmektedir. 

29.1.2000 tarihi, 2813 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4502 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihtir. Bu tarih itibariyle 2813 sayılı kanunun personele ilişkin hükümleri şöyledir: 

Madde 5 - (Değişik: 27/01/2000-4502/14 md.) 

Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil ay
lık net ücretinin iki katını geçmemek üzere ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirle
nir. 

Kurum personelinden kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan, sayısı, nite
likleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları, sözleşme esasları ile bu Kanuna ekli kadro unvan ve de
recelerinde değişiklik yapılması Kurulun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üze
rine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Kurum personeli, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabidir. 

Madde 8 - (Değişik: 27/01/2000-4502/17 md.) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun uygulanmasında emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyele
rine müsteşar yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü. Kurum bünyesinde
ki müstakil daire başkanlıkları ve bölge müdürlerine bakanlık genel müdür yardımcısı ek gösterge ve 
makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam tazminatı ödenmesini gerekti
ren görevlerde geçmiş sayılır. Diğer unvanlardaki personele 657 saydı Devlet Memurları Kanu
nundaki eşdeğer kadrolara ait ek göstergeler uygulanır. 

Görüldüğü gibi, kamu tüzel kişiliğine haiz bulunan Kurumda kadro karşılığı personel 
çalıştırılmaktadır. Bu personel yukarıya alınan 8 inci madde hükmü gereği 29.1.2000 tarihi ile 
10.11.2008 tarihleri arasında (5189 sayılı kanunun yürürlük tarihi) emeklilik yönünden 5434 sayılı 
T.C.Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilerek kesenek ve karşılıkları bu sandığa yatırılmıştır. Bu 
süreleri Emekli Sandığına tabi olarak geçen personelden yine 5434 sayılı kanun hükümlerine göre 
emekli edilenler de olmuştur. 

Daha sonra, söz konusu kadro karşılığı sözleşmeli personele, mevzuatta 5434 sayılı kanuna tabi 
olacaklarına dair açık hüküm bulunmaması gerekçe gösterilerek Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi 
olacakları bildirilmiştir. Bu görüşte ısrar eden sosyal güvenlik kurumlarının talebi üzerine, 5.11.2008 
tarihli ve 5189 sayılı kanunla 2813 sayılı kanunun yukarıya alınan 8 inci maddesi hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8- Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu hükümlerine tabidir; emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul 
üyelerine müsteşar yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, daire başkan
lıkları ve bölge müdürlerine bakanlık genel müdür yardımcısı bilişim uzmanları, iletişim uzmanları, 
idarî uzmanlar ve teknik uzmanlara Başbakanlık uzmanları ek gösterge ve makam tazminatları uygu
lanır. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam temsil ve görev tazminatı ödenmesini gerektiren görev
lerde geçmiş sayılır. Diğer unvanlardaki personele 657 saydı Devlet Memurları Kanunundaki eş
değer kadrolara ait ek göstergeler uygulanır. 
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Yeniden yapılan bu düzenleme üzerine kadro karşılığı sözleşmelilere, düzenlemenin yürürlük 
tarihi olan 10.11.2008 tarihinden itibaren 5434 sayılı kanuna tabi olacakları, 29.1.2000-10.11.2008 
tarihleri arasında geçen hizmetlerin ise SSK'ya tabi olarak geçmiş olduğu söylenmektedir. 5189 sayılı 
kanunla yapılan düzenleme 5510 sayılı kanunun yürürlüğünden sonra yapıldığı için, bu görüş, öteden 
beri memur statüsünde çalıştıkları tartışmasız olan kadro karşılığı sözleşmeli personelin 5510 sayılı 
kanunun 4/c maddesi kapsamına yeni girdikleri sonucunu doğurmakta ve haklarında müktesep hak 
uygulaması yapılamayacağı anlamına gelmektedir. 

Tasarının bu maddesi ile ilgililerin 29.1.2000-10.11.2008 tarihleri arasında geçen hizmetleri 
Emekli Sandığında geçmiş sayılarak söz konusu mağduriyetleri giderilmek istenmektedir. 

29.1.2000 tarihi itibariyle yürürlükte olan 2813 sayılı kanunun 8 inci maddesindeki "Diğer 
unvanlardaki personele 657 saydı Devlet Memurları Kanunundaki eşdeğer kadrolara ait ek 
göstergeler uygulanır" şeklindeki hükmün, kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personeli kapsamadığı 
şeklindeki yorum hukuka uygun değildir. Bu hüküm gerçekten de kadro karşılığı sözleşmeli personeli 
kapsamıyor olsaydı, yasa koyucunun Kurumda çalışan diğer devlet memurlarının emeklilikleri için 
böyle bir hüküm getirmesine gerek olmazdı. Zira, devlet memurlarının emekliliklerinde aylık ve ek 
göstergeleri üzerinden 5434 sayılı kanun kapsamında kesintiye tabi olacakları ilgili mevzuatında 
zaten düzenlenmiştir. Bu nedenle buradaki düzenleme ile kastedilen personel, kurumda memur 
statüsü dışında kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılan personeldir. Çünkü, bir tek onların emekli 
keseneği hesap edilirken eşdeğer kadrolara ait ek göstergelere atıf yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, idare hukuka aykırı yaptığı uygulamadan dönmek 
yerine, yasal düzenleme yaptırarak sorunu aşmaya çalışmaktadır. Mali mevzuatın uygulanmasında 
ortaya çıkan tereddütleri giderme konusunda yetkili olan Maliye Bakanlığının vereceği bir görüşle 
hukuka aykırı yapılan uygulamanın düzeltilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca gerekmediği halde 
yasal düzenleme yapılması yasaların uygulanmasında kamu görevlilerinin inisiyatif kullanmalarını 
ortadan kaldıracağından, söz konusu maddenin tasarı metninden çıkarılması uygun olacaktır. 

HÜKÜMET TASARISININ ÇERÇEVE 24 ÜNCÜ MADDESİ-

Başbakanlıkta görevli personele almakta oldukları fazla çalışma ücretine ek olarak, diğer kamu 
görevlilerine ödenmekte olan fazla çalışma ücretinin beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenmesini 
öngören Hükümet tasarısındaki çerçeve 24 üncü madde komisyonda ortaya konulan eleştiriler üzerine 
sayın bakan tarafından verilen tekriri müzakere önergesi ile tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarıdan çıkarılan bir madde ile ilgili değerlendirme yapma ihtiyacı şundan doğmuştur: 
Hükümet son zamanlarda, komisyonda müzakereleri uzatmamak için muhalefetin görüşü 
doğrultusunda bazı değişiklikler yapmayı kabul etmekte, ancak, Genel Kurul aşamasında verdiği 
önergelerle Hükümet tasarısına yeniden geri dönmektedir. Hiç de samimi olmayan ve iktidara olan 
güveni sarsan bu uygulamanın, bu madde ile ilgili olarak da yaşanabileceği endişesi ile aşağıdaki 
açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

3056 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre, başbakanlıkta görevli personele en yüksek devlet 
memuru aylığının belli nispetindeki tutar, dereceler itibariyle fazla çalışma ücreti adı altında vergisiz 
olarak ödenmektedir. Halen yapılmakta olan bu ödeme, söz konusu personelin normal çalışma 
süresini aşan yoğun çalışmaları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Komisyonda geri çekilen düzenleme ile, fiili fazla çalışmalar dikkate alınarak aynı personele 
bu kez bütçe kanunlarında diğer memur ve kamu görevlileri için belirlenen tutarın beş katına kadar 
fazla çalışma ücreti ödeneceği öngörülmekteydi. 
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Aynı gerekçeye dayalı olarak iki ayn fazla çalışma ücreti ödenmesi, ücret sistemi açısından doğru 
olmadığı gibi eşitlikten, hakkaniyetten ve adaletten uzak bir uygulamaya da yol açacak nitelikteydi. 

Önerge ile Genel Kurulda tasarıya yeniden eklenmek istenmesi halinde, yukarıda yapılan 
açıklamaların dikkate alınması yerinde olacaktır. 

ÇERÇEVE MADDE 26-

Geçici Madde 8-

Bilindiği gibi 5510 sayılı kanun kapsamına geçecekleri tarihe kadar, memurlarla yeşil kartlıların 
ve ilgili mevzuatında yeşil kartlılar gibi sağlık hizmetinden yararlanacaklan belirtilenlerin tedavi 
giderleri, 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen esas ve usullere göre yapılmaktaydı. 
Bu madde ile, söz konusu hükümler bazı değişikliklerle 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) taşınmaktadır. Öncelikle, bu geçici 
düzenlemenin 178 sayılı KHK'de değil ilgili kanun olan 5510 sayılı kanunda yer almasının yasa 
yapma tekniğine daha uygun olacağını belirtmeliyiz. 

Düzenleme ile, hastalardan alınacak katılım payının miktarının belirlenmesinde devletin mali 
kaynaklarının yeterliliğinin ölçüt olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmaktadır. Anayasamızın 65 
inci maddesinde yer alan " Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, 
bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirir." hükmüne dayanılarak, hastaların katılım paylarının artırabileceği savunulmaktadır. 
Anayasamızın söz konusu hükmü gerekçe gösterilerek ve sosyal devlet ilkesi tümüyle göz ardı 
edilerek, hastalann ödeyecekleri katılım payının istenildiği şekilde artırılabileceğini düşünmek doğru 
değildir. Çünkü bu düşünce bizi, anayasada öngörülen sosyal devlet olgusunu rafa kaldırmaya kadar 
götürebilir. Anayasanın 65 inci maddesinin sosyal devleti rafa kaldırmaya kadar varabilecek bir 
uygulamaya izin verdiğini düşünmek mümkün değildir. Aynca, sosyal güvenlikte kötü yönetimlerin 
neden olduğu gider fazlasını azaltmak amacıyla, katılım paylarının, ölçüsüz bir biçimde 
artırılabileceğini düşünmek, prime dayalı genel sağlık sigortası mantığı ile de bağdaşmamaktadır. 

Geçici Madde 9-

Ayakta tedavilerde, Maliye Bakanlığına verilen, 2 TL tutanndaki katılım payını yarıya indirme 
yetkisi kaldırılmakta, 5 katına kadar artırma yetkisi de on katına çıkarılmaktadır. Ayrıca 2 TL 
tutarındaki katılım payı her yıl yeniden değerleme oranında artırılabilecek, on katına kadar artırım 
yetkisi de 2 TL'nin artırılmış tutarlarına uygulanacaktır. 

Vücut içine yerleştirilen protez ve ortezlerden katılım payı alınmaması şeklindeki değişiklik 
olumlu değerlendirilmektedir. Buna karşılık, protez ve ortezler için ödenecek katılım payının asgari 
ücretin % 75'ini geçemeyeceğine dair kuralın nasıl uygulanacağının açık olmadığını belirtmeliyiz. 
Maddede geçen asgari ücret brüt mü yoksa net mi olarak dikkate alınacaktır? 16 yaşından büyükler 
için mi yoksa küçükler için mi belirlenen asgari ücret esas alınacaktır? Kıyaslamada günlük asgari 
ücret mi yoksa aylık asgari ücret mi göz önünde bulundurulacaktır? İkinci fıkrada öngörülen asgari 
ücretin yüzde 75'i, her bir tedavi için ödenen katılım payı ile mi yoksa bir yılda ödenecek toplam 
katılım payları ile mi kıyaslanacaktır? Bütün bu soruların cevabı maddede verilmemektedir. 
Uygulamacılar bu sorunları yorumla çözmeye çalışırken ya birçok ihtilafın doğmasına neden 
olacaklar ya da yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulacaktır. Bütün bu sorunların, geleceğe 
taşınmadan tasarının yasalaşması aşamasında giderilmesi gerekmektedir. 
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Maddede, yatarak tedavilerde sunulan hizmetlerin bedelinin yüzde birine kadar katılım payı 
uygulaması ilk kez getirilmektedir. Yatarak tedavinin her birinde ödenecek katılım payının tutarına 
asgari ücretin dörtte biri şeklinde bir tavan getirilmektedir. Sayın Maliye Bakanı komisyonda, bu 
uygulamanın, hastaların kendileri için yapılan tedavi giderini denetleyebilmeleri için getirildiğini 
ifade etmiştir. Amaç, hastaların kendileri için yapılan harcama tutarını denetlemeleri ve bu yolla 
otokontrol sağlanması ise, bu, hastadan hiçbir katkı payı alınmadan yapılan giderleri gösterir bir 
belgenin hastaya verilmesi suretiyle de sağlanabilirdi. Bu nedenle, sayın bakanın yataklı tedavilerde 
yüzde 1 oranında katılım payı alınması konusundaki gerekçesini kabul etmek mümkün değildir. Bu 
ve benzeri uygulamalar, çalışanların sağlıklı iken prim ödedikleri bir sistemden hastalıklarında para 
ödeyerek yararlanmaları sonucunu doğuracaktır. Katılım payı adı altındaki bu uygulamalar hem genel 
sağlık sigortası mantığı ile hem de sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. 

Yeşil kartlılarla mevzuatında yeşil kartlılar gibi tedavi hizmetlerinden yararlanacak olanlara, 
düzenleme ile " önce katılım payını öde, sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan talep et" 
denilmesi, onları sağlık hizmeti talep etmekten alıkoyacaktır. 

Katılım paylarının kamu kurumu niteliği bulunmayan eczacılar aracılığı ile tahsiline yönelik 
düzenleme de bir kamu görevinin özel kuruluşlara terkedilmesi anlamına geldiğinden kabul edilemez. 
Zira, kamu görevi verilen bir eczane katılım payını tahsil ettikten sonra sosyal güvenlik kurumuna 
aktarmazsa, kamu görevlileri gibi mi ceza görecek, soruşturmaları nasıl yapılacak gibi birçok sorunu 
da beraberinde getirecektir. Geçmişte vergilerin müstelzim usulü ile toplatılmasına benzer bir 
uygulama olacaktır. Eczaneler bu iş için ileride ek ücret talep edebilecekleri gibi üstlendikleri görevin 
karşılığını sundukları hizmetin bedeline bir şekilde yansıtabileceklerdir. 

ÇERÇEVE M A D D E 30-
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa verilmiş bir 
görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda ilgili mevzuatına göre geçici olarak görevlendirilenlere 
1.7.2006-23.1.2009 tarihleri arasında 375 sayılı KHK' ye aykırı olarak yapılan ödemelerin geri talep 
edilmemesi için düzenleme yapılmaktadır. 

Gider mevzuatının uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri giderme yetkisi Maliye 
Bakanlığı'na aittir. Yasaya aykırı yapılan ödemelerle ilgili olarak Maliye Bakanlığının bir görüşünün 
olmadığı anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yasal düzenlemelere aykırı olarak yaptırdığı söz 
konusu ödemeler için af getirilmesi, yasa tanımayan ve hukuk devleti anlayışının yerleşmesini zora 
sokan bir girişim olacaktır. Bu nedenle kabul edilemez. 

Komisyonda bu yönde yapılan eleştiriler üzerine sayın Maliye Bakanı, "Metinden çıkartılması 
yönünde önerge verin, çıkartalım " şeklinde kesin kanaat beyan etmiştir. Sayın bakanın bu beyanına 
dayanılarak metinden çıkarılması yönünde vermiş olduğum değişiklik önergesi, bu defa sayın bakanın 
takdire bırakması üzerine komisyon tarafından reddedilmiştir. 

Sayın Bakanın madde üzerindeki ikircikli konumunu ortaya koymak açısından, bu açıklamanın 
Genel Kurulun bilgisine sunulması uygun görülmüştür. 

ÇERÇEVE M A D D E 33-
Geçici Madde 20-
Madde ile Bütçe ile Hükümete verilen borçlanma limiti artırılmaktadır. 
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Bilindiği gibi 2009 bütçe kanununda öngörülen açık için TBMM'nin Hükümete verdiği 
borçlanma limiti 14.85 milyar TL idi. 

Hükümet AB Katılım Öncesi Ekonomik Programında bütçe açığını 49 milyar TL olarak revize 
etmişti. 

Bu revizyondan kısa bir süre sonra TBMM'ne sunulan Hükümet tasarısında açık nedeniyle 
borçlanma ihtiyacı 14.85*4= 59.4 milyar TL olarak öngörülmüştür. 

Tasarının alt komisyonda görüşülmesi aşamasında borçlanma limiti 14.85*5= 74.25 milyar TL 
olarak yeniden revize edilmiştir. 

Genel Kurul aşamasında yeni bir artışa gerek duyulup duyulmayacağı belli değildir. 

Bütün bu gelişmeler ve geçmişte makro ekonomik göstergelerle ilgili yapılan tahminlerdeki 
isabetsizlikler, Hükümetin ekonomik gelişmeler konusundaki öngörüsüzlüğünü ortaya koymaktadır. 
Ekonomi, hükümet tarafından hiçbir yönlendirmeye tabi tutulmadan kendi haline bırakılmış 
görülmektedir. 

Hükümetin büyüme ve işsizlik konusunda Orta Vadeli Mali Planlarda yaptığı tahminler ile 
gerçekleşmelerin incelenmesi, bu konudaki öngörüsüzlükleri ortaya koymak açısından önemlidir. 

Orta Vadeli Mali Planlarda yer alan öngörüler ve gerçekleşmeler: 

DONEM 
2006-2008 

2008 

2007-2009 
2008 
2009 

2008-2010 
2008 
2009 

2009-2011 
2009 

BUYUME 
Öngörü 

5.0 

7.0 
7.1 

Gerçekleşme 
İŞSİZLİK 
Öngörü 

9.6 

10.6 
10.4 

Gerçekleşme 

5.5 
5.7 

5.0 

1.1 
4.0(Bütçe tahmini) 

9.6 
9.5 

9.8 

11.6 

16.1 (Şubat 2009) -3.6(Revize tahmin) 

2009 yılı programında bu yıla ait bazı makro ekonomik göstergeler için yapılan öngörülerle aynı 
yıl için Katılım Öncesi Ekonomik Programında (KÖE Program) yapılan revizeler de Hükümetin 
öngörüsüzlüğüne işaret etmek açısından aşağıya çıkarılmıştır. 

2009 Programı KÖE Program 

İhracat (Milyar $) 149.0 104.0 

İthalat (Milyar $) 232.5 138.0 

Cari Açık (Milyar $) 50.4 11.0 

Bütçe Açığı (Milyar TL) 13.4 49.0 

Hükümet, Orta Vadeli Programı Mayıs ayı sonuna kadar kabul edip resmi gazetede yayınlaması 
gerekirken, 5018 sayılı kanunun 16 nci maddesi hükmüne bu yıl da açıkça aykırı davranmıştır. Söz 
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konusu madde hükmüne aykırı hareket etmeyi alışkanlık haline getiren Hükümetin bu tavrının 
TBMM'nin bilgisine sunulması ayrıca gerekli görülmüştür. 

Öte yandan, Hükümet borçlanma limitini artırırken, krizi dikkate almadan yaptığı 2009 yılı 
bütçesinin gelir ve gider tarafının revize edilmesinden ısrarla kaçınmaktadır. 

Görüşülürken de ifade ettiğimiz gibi samimi hazırlanmayan 2009 Merkezi Yönetim Bütçesinin 
gelir ve gider kalemlerinin TBMM'nde yeniden görüşülerek gerçek durumun ortaya çıkarılması ve 
bütçe açığının samimi hale getirilmesi gerekmektedir. 

ÇERÇEVE MADDE 36-
Tasarıya alt komisyonda eklenen bu madde ile, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına kurulduğu 

tarih itibariyle kanunla kurulmuş vakıf niteliği verilmektedir. 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası 
arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuştur. Vakfın kurucuları 
kamu kurumları, özel kuruluşlar, şemsiye örgütler ve şahıslardan oluşmaktadır. 

Bu düzenleme ile, söz konusu vakfa bugüne kadar yasal dayanağı olmadan aktarılan kamu 
kaynaklarına yasallık kazandırılmaktadır. 

Madde düzenlemesi gerekli görülmekle birlikte, hükümetlerin hükümet etme anlayışını 
göstermesi bakımından ders niteliğindedir. 

ÇERÇEVE MADDE 37-
Kaymakamlara ve vali yardımcılarına 5302 sayılı kanunun 28 ve 63 üncü maddeleri dayanak 

gösterilerek yapılan, ancak hukuka aykırı görüldüğü için borç çıkarılan ödemelerin tahsilinden 
vazgeçmek için yasal düzenleme yapılmasını, hukuk devleti anlayışının yerleşmesini güçleştireceği 
için sakıncalı görmekteyiz. Bu nedenle bu maddenin tasarı metninden çıkarılması uygun olacaktır. 

ÇERÇEVE MADDE 41-
Bu madde, memur ve yeşil kartlılar için çerçeve 23 üncü madde ile 178 sayılı KHK'ye eklenen 

Geçici 8 ve 9 uncu maddelerle getirilen kuralların, 5510 sayılı kanunun 4/a ve 4/b maddeleri 
kapsamındakiler için de geçerli olacağını öngörmektedir. Her iki madde için yukarıda yapılan 
eleştiriler bu madde için de geçerli bulunmaktadır. 

ÇERÇEVE MADDE 45, 46 VE 47 -
Bu maddelerle 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 

süresi, Bakanlar Kuruluna verilen yetki ile birlikte 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

Mevcut yasaya dayanılarak bugüne kadar 14.8 milyar TL tutarında beyanda bulunulduğu, bu 
beyanın % 72.5'inin (10.7 milyar TL) yurt dışında sahip olunan varlıklardan % 27.5'inin de (4.1 milyar 
TL) Türkiye'de sahip olunan varlıklardan geldiği ifade edilmiştir. Beyan edilen varlıklar üzerinden 419.1 
milyon TL tutarında vergi tahakkuk ettirilmiş olup, bu tutarın 206.6 milyon TL'si tahsil edilebilmiştir. 

Kısaca "Varlık Barışı Yasası" olarak bilinen yasanın süresinin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuş 
olması, kayıt dışı varlıkların yeni sürede de beyan edilmeyebileceği anlamına gelmektedir. Çünkü, 
bu durumda olanlar, nasıl olsa süreyi yeniden uzatırlar bekleyişine gireceklerdir. 

Bunlann dışında, 5811 sayılı kanunun yasalaşması aşamasında yönelttiğimiz ve geçerliliğini 
sürdürdüğünü düşündüğümüz eleştirilerimiz özetle aşağıda tekrar bilgilerinize sunulmaktadır. 

"Paket, mali milat şeklinde bir uygulama ile başlatılmadığı için, kayıtdışı ekonominin kayıt 
altına alınmasına bir katkı sağlamayacak, aksine af beklentisi içinde kayıtdışılık daha da artacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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Yurt içinde kayıt dışının beyanına izin veren düzenleme kayıtdışına teslim olmak anlamına 
geleceği gibi 2009 yılı bütçe gelirleri hedefine ulaşmanın bir aracı olarak da görülmektedir. Ayrıca, 
vergi alarak iç talepte daralmaya yol açacak olması nedeniyle bu araç, içinden geçmekte olduğumuz 
ekonomik kriz döneminde alınması gereken önlemlerle de taban tabana zıttır. 

Üstelik ekonomik kriz ortamında likidite sıkıntısı çeken reel sektörün kayıt dışında tuttuğu 
kıymetleri üstelik % 10 vergi ödeyerek (Genel Kurulda %5'e indirilmiştir) niçin kayıt içine almak 
isteyeceği de ayrı bir merak konusudur. Bakanlık mükellefler üzerinde denetimi artırarak bir baskı 
oluşturmayı düşünüyor olabilir, ancak, hükümetin merkezi denetim elemanlarını etkisiz hale getirecek 
projeleri ortada iken bakanlığın bunu nasıl başarabileceği de bilinmemektedir. 

öyle anlaşılıyor ki bu düzenleme ile hükümet, iktidarları dönemindeki göz yumduğu kayıt dışılığa 
af getirmek istemektedir. Çünkü getirilen vergi affı zamanaşımı dolayısıyla AKP döneminde kayıt 
dışına çıkanlara yarayacaktır. 

Yurt dışından getirilecekler için % 2yurt içinde beyan edilenler için % 10 (Genel Kurulda %5'e 
indirilmiştir) vergi öngörülmesi, yurt içinden önce yurt dışına çıkıp daha sonra yurda getirilerek % 
10 (%5) yerine % 2 vergi ödenmesi sonucunu doğurabilir. 

Tasarıda, beyan edilecek varlıkların belgelendirilmesinin, " kanaat verici belge " kavramına 
bağlanması, hem vergi farklılığından yararlanmak için yurda giriş çıkışları kolaylaştıracak hem de 
yurt dışından yurda girişlerin yurt dışındaki banka ve aracı kuruluşlar eliyle yapılması zorunluluğunu 
ortadan kaldıracaktır. Nitekim, tasarıda yurt dışından getirilen varlıkların Türkiye 'de banka, aracı 
kuruluş ya da vergi dairesine beyanı öngörülmesine rağmen, yurt dışından transfer konusunda aynı 
araçların kullanılacağına ilişkin bir hüküm taşımamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki bu tasarıya 
dayanılarak getirilmek istenen varlıkların yurt dışında da kayıt dışı olabileceği ihtimali göz önünde 
tutularak böyle bir düzenleme yapılmıştır. 

Tasarı söz konusu beyanlara ilişkin olarak, başlamış ve devam edenler de dahil olmak üzere 
tüm soruşturma ve kovuşturmaları ortadan kaldıracaktır. 

Hükümet kara para aklayanların tasarıdan yararlanamayacağını ileri sürse de, getirilen 
varlıklarla ilgili olarak temel ilke soruşturma ve kovuşturma yapılmayacağı şeklinde olacağına göre, 
nasıl olup da bu gerçeğin ortaya çıkarılabileceği merak konusudur. 

Sonuç olarak, kriz gerekçesi ile yurt dışındaki bazı tasarrufların yurda getirilmeye çalışılması, 
yukarıda belirtilen itirazlarımız saklı kalmak ve çok fazla bel bağlamamak kaydıyla başvurulacak 
yöntemlerden biri olarak kabul edilebilir. 

Ancak, tasarının asıl rahatsızlık yaratan bölümü, yurt içinde kayıtdışına af getirilmesine ilişkin 
bölümüdür. 

Kayıtdışını kayıt altına almada önemli bir araç olan "nereden buldun " anlayışı ortada yokken 
ve buna ilişkin bir mali milat belirlenmeden yurt içinde kayıt dışına vergi affı getirilmesi; 

^ Kayıt dışına, haksız rekabete yol açanlara verilmiş bir taviz niteliğindedir. 

Hukuka saygılı ve görevlerini zamanında hem de daha fazla vergi ödeyerek yerine getiren 
vatandaşlara karşı yapılmış büyük bir haksızlıktır. 

^> Yasalara uygun davranan mükellefleri de kayıt dışına itebilecektir. 

Hukuk devletini hakim kılmamızı zorlaştıracaktır. " 

ÇERÇEVE MADDE 48-

5. a) 657 sayılı kanunun 4/B maddesindeki sözleşmeli personel istihdamında aranan işin 
geçiciliği koşulu metinden çıkarılmaktadır. Yeni sistemde sözleşme pozisyonlarının her yıl Maliye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 5 8 -

Bakanlığınca vize edilecek olması, işin geçici olduğu anlamına gelmez. Aynı kanunun 4/C maddesine 
dayalı geçici personel istihdamında olduğu gibi pozisyonlar her yıl vize edilerek 4/B'ye göre istihdam 
da sürekli hale getirilebilir. 

Sürekli çalışmaları kötü mü denilebilir. Elbette kötü değildir. Ancak Anayasamızın 128 inci 
maddesine göre, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli 
ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur ve diğer kamu görevlisi olarak 
istihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu açıdan, yapılmak istenen değişiklik, Anayasa Mahkemesinin 
bugüne kadar vermiş olduğu birçok iptal kararında vurguladığı gibi memurlar eliyle gördürülmesi 
gereken işlerin sözleşmeli personel eliyle yaptırılmasına imkan veren bir düzenlemedir. 

"Anayasa Madde 128. - Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. " 

Bu düzenleme, memurlar eliyle gördürülmesi gereken asli ve sürekli kamu hizmetlerinin 
sözleşmeli pozisyonlarda çalıştırılacak personele gördürülmesi sonucunu doğuracağından anayasaya 
aykırı olacaktır. 

Hükümet bu tür düzenlemelerle gerek ücret gerekse diğer özlük hakları ve iş güvencesi 
bakımından memurlara göre daha zayıf konumda ve kendisine biat edecek personel grubu yaratmaya 
çalışmaktadır. 657 sayılı kanunun 4/C maddesinin uygulama alanını öğretmenler, sağlık personeli 
ve özelleştirme mağdurları için alabildiğine genişleterek bugüne kadar bunu yapmıştır. Bu düzenleme 
ile bu alanda harekat sahasını daha da genişletmek istemektedir. 

9.b) Sendika üyesi memurlara sendika aidatına katkı amacıyla ve bu adla ödeme yapılması, 
sendikaların Hükümet karşısında özgürce faaliyet göstermesine zarar verecek niteliktedir. 

13. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Kaldırılan Geçici Madde 2, 4706 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 2924 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince Orman 
Bakanlığınca hak sahipliği, rayiç bedel tespiti ve satış işlemlerine başlanmış olup da tapuları henüz 
verilmemiş olan yerlere ait dosyaların, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere Maliye Bakanlığı'na 
devredileceğini hükme bağlamaktaydı. Anayasa Mahkemesi kararları karşısında 2924 sayılı Kanun 
hükümlerini tatbik etme imkanı kalmadığı bilinmekle birlikte, ileride konunun anayasal çözüme 
kavuşturulması durumunda bu dosyalara ihtiyaç olacaktır. Ancak söz konusu geçici maddeyi 
yürürlükten kaldırarak dosyaların kimin sorumluluğunda muhafaza edilmesi gerektiği de açıkta 
bırakılmaktadır. Bu nedenle geçici maddenin yürürlükte kalmasında yarar görülmektedir. 

15.4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (2) numaralı 
bendine "otobüs," ibaresinden sonra gelmek üzere "minibüs, kamyonet, traktör," ibareleri eklenerek, 
trafiğe çıkması sakıncalı olan söz konusu araçların da otobüsler gibi hurda değerinden satınalmması 
imkanı getirilmektedir. Satınalma için gerekli kaynağın bütçeden değil de döner sermayeden 
karşılanacak olması yapılan tasarrufun doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Zira, söz konusu 
satınalmalar yapılmamış olsa, döner sermaye fazlası bütçeye aktarılabilecektir. Bu nedenle değişiklik 
olumlu değerlendirilmemektedir. 
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GEÇİCİ MADDE 1-

Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen bir önerge ile tasarıya eklenen geçici madde 1, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen 
motorlu taşıtların Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf ve 
müstesna tutulacağını hükme bağlamaktadır. 

Genel Kurulda kabul edilerek onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilen 385 sıra sayılı 
"Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" nin 
Çerçeve 12 ve 19 uncu maddelerinde de, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı cetvelde 
kayıtlı malların KDV ve Ö T V den müstesna tutularak Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından (Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, Başbakanlığa özel bir düzenleme olmaktan çıkarılması amacıyla diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.) ithal edilebileceği öngörülmüştü. 

Genel Kurulda verilen önergelerle Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikten yeniden 
Hükümet tasarısına geri dönülmesi, Hükümetin komisyon çalışmalarım hızlandırmak amacıyla 
uyguladığı bir taktik haline gelmiştir. Bu durum, iktidarla muhalefet arasında derin bir güven bunalımı 
oluşmasına neden olmaktadır. 

385 sıra sayılı tasarı ile ilgili olarak yazdığımız karşıoy yazısında demiştik ki; 

"Katma Değer Vergisi Kanunu' nun 13 üncü maddesine eklenen (g) bendi ile 06/06/2002 tarihli 
ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu' na ekli (II) sayılı listede yer alan malların, 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu' na ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer 
alan kamu idarelerine teslimi KDV'den müstesna tutulmaktadır. Hükümet tasarısında sadece 
Başbakanlığa tanınan bu istisna hükmü, muhalefetin itirazları üzerine, özel nitelikli istisna olmaktan 
çıkarılmak için genel ve özel bütçeli idareleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu uygulamanın 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaygınlaşma ihtimali yüksektir. Doğrusu, KDV'nin istisna sistemi 
bozulmadan, söz konusu kuruluşların ödenek yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntısının ödenek 
aktarma yetkisi kullanılarak karşılanmasıdır. Aksi takdirde, belediyeler dahil yeni istisna talepleri 
kaçınılmaz olacak, ayrıca bütçe büyüklükleri olduğundan düşük gösterilecektir. Bu nedenlerle 
maddenin tasarı metninden çıkarılması uygun olacaktır. " 

Hükümet bu tasarı ile 385 sıra sayılı tasarıda unuttuğu gümrük vergisi muafiyetini getirmektedir. 
Bu da, Hükümetin Parlamentoya sevk ettiği tasarıları incelemeden sevkettiğini ortaya koymaktadır 
ki bu durumun ciddi hükümet etme anlayışı ile bağdaştırılması mümkün değildir. 

Başbakanlık merkez teşkilatına getirilen bu muafiyet ve istisnalar, kamu kurum ve kumluşlanmn 
ihtiyaç duydukları araçların da başbakanlık aracılığı ile satınalındıktan sonra ilgili kurumlara tahsisi 
sonucunu da doğurabilecektir. 

Söz konusu geçici maddenin, yukarıda açıklanan gerekçelere dayanılarak ve bütçe gelirleri ile 
giderlerinin gayri safı tutarları ile bütçeleştirilmesi gerektiğine ilişkin 5018 sayılı kanun hükümleri 
de göz önünde bulundurularak tasarı metniden çıkarılması uygun olacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalara dayanılarak, eleştiri konusu yapılan maddelerle ilgili çoğunluk 
görüşüne iştirak edilememiştir. 

Genel Kurulun bilgisine saygı ile sunulur. 

Harun Öztürk 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 6 0 -

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
" KANUN TASARISI 

MADDE 1- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir. 

"Kaymakam adaylığı yazılı sınavı, mülakatı ve atama 

MADDE 2/A- Yazılı sınav; Bakanlıkça bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına 
düzenlenecek protokole göre yaptırılan yarışma sınavıdır. Atama yapılacak boş kadro sayısı, 
atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat 
süresinin bitiminden en az on beş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş 
gazetenin birinde bir defa ilan olunur, ayrıca İçişleri Bakanlığı internet sitesinde duyurulur. Yazılı 
sınav soruları idareciyi yakından ilgilendiren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Anayasa 
Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye'nin İdari Yapısı, Türkiye'de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye'nin 
Ekonomik Yapısı ve Sorunları ile Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanındaki 
düzenlemeler konularından hazırlanır. Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden yetmiş puanın altına 
düşülmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun dört 
katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar 
da, kontenjan gözetilmeksizin mülakata çağrılır. 

Mülakat, adayın; 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, 

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki 
görünümünün, 

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, 

d) Genel yetenek ve genel kültürünün, 

e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, puan vermek suretiyle değerlendirilmesi 
yöntemidir. 

Mülakat komisyonu; Personel Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri Bakanının, Bakanlık 
Müdürler Encümeninin Mülki İdare Amiri sınıfından olan üyeleri arasından görevlendireceği iki 
üyeden oluşur. 

Adaylar, komisyon başkan ve üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) ila (e) bentlerinde yazılı 
özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir belge ve kayıt tutulmaz. Başarılı sayılmak için, 
komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 
en az yetmiş olması şarttır. Mülakat sonucu, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste mülakat komisyonu tarafından imzalanır. 

Nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek 
en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının 
eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması 
halinde lisans diploması not ortalaması yüksek olan esas alınarak sıra belirlenir. 
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Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar 
adayın atama işlemleri yapılır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış 
ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar." 

MADDE 2- 1700 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan "kaymakamlık 
vekaletinde ve buralardaki" ibaresinden sonra gelmek üzere, "il özel idareleri ile" ibaresi ve "'6 ayı 
geçmemek üzere kısaltmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya uzatmaya" ibaresi ve aynı fıkraya 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Bu Kanunun kaymakam adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve 
esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 3- 1700 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- 26 Ekim 2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı 
aşaması yaptırılan ve sonucu ilan edilen sınavın mülakatı bu Kanun hükümlerine göre tamamlanır. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen yönetmelik en geç altı ay içerisinde çıkarılır." 

MADDE 4- 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununun 1 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) 
sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, 
menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici 
işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet 
Sandığı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibaresinden bu fıkrada geçen kefalete 
tabi personel anlaşılır. 

Sandık, Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşudur. Sandık, Bakanlıkta görevli yöneticilerden 
Maliye Bakanınca seçilen üç kişiden oluşan idare heyeti tarafından yönetilir. İdare heyeti üyeleri, 
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
belirlenen ayık ücretten aynı şekilde yararlandırılır." 

MADDE 5- 2489 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- Kefalet Sandığının sermayesi; 

a) Kefalete bağlı görev alanların maaş veya ücretlerinden kesilen kefalet aidatından, 

b) 10 uncu maddede sayılan para cezalarından, 

c) Sandık sermayesinin işletilmesinden elde edilen kazançlardan, 

d) Kefalete tabi personel çalıştıran kamu kurum ve kumluşlanmn gerektiğinde Sandığa yapacaklan 
yardımlardan, 

oluşur. 

Kefalet aidatı; giriş aidatı ile aylık aidattan meydana gelir. 

Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten 
başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş 
veya ücretten kesilir. 

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı görev 
verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı kefalet gösterirler. Şu kadar ki, geçici olarak veya vekalet 
suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler, ayrıca kefalet aranmaz. Ancak, bunlar 
aylık aidatı ödemeye devam ederler." 

MADDE 6- 2489 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Kefalete tabi personelden, kefalete tabi olmayan bir hizmete geçen veya vefat 
edenlerle herhangi bir nedenle kefaletli hizmetten ayrılmış olanların sandıktan ilişkileri aşağıdaki 
şekilde kesilir: 

a) Bunlann 2 nci maddeye göre kesilmiş olan aidatları toplamından 4 üncü maddeye göre 
mahsup edilen tutarlar düşüldükten sonra kalanın ilk yarısı son üç yıllık faiziyle birlikte; vefat 
edenlerin varisleri ile emekli olanlara bir ay içinde, bunlar dışındaki nedenlerle kefaletli hizmetten 
ayrılmış olanlara ise izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar geri verilir. Kefaletli hizmette üç yıldan 
daha az görev yapılması halinde görev süresi kadar faiz uygulanır. 

b) Kalanın diğer yarısı ise üç yıl içinde tahakkuk eden şahsına ait zimmetlerle sandıktan 
ayrılmadan önceki sürelere ait ve 4 üncü maddeye göre kendine düşen zararlar karşılığı olarak 
alıkonulur. Üç yıl sonunda varsa yukarıda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan tutar, üç 
yıllık faiziyle birlikte alacaklıya iade edilir. 

Sandıkça verilen faiz haddi, Sandığın son üç yıl içinde sermayesine aldığı faizlerin nispetini 
geçemez. 

İlk yarı tutan ödenmeden önce tekrar kefaletli hizmete geçenlere, yukarıda belirtilen ödemeler 
yapılmaz. Ancak, ilk yan tutannı aldıktan sonra üç yıl içinde tekrar kefaletli hizmete geçenlerin Sandıkta 
kalan diğer yarı tutan, bu hizmetleri süresince sermaye olarak bunlar hesabına Sandıkta kalır." 

MADDE 7- 2489 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- 1/1/2009 tarihinden önce Sandıkla ilişkileri kesilmiş olanların aidatlarının 
geri verilmesinde, 5 inci maddenin değişiklikten önceki hükümleri uygulanır. 

Bu Kanun, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı 
ortaklıklarında, mevcut statüleri devam ettiği sürece aynı şekilde uygulanır." 

MADDE 8- 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 19- Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kazancın; 

a) % 10ü adi ihtiyat akçesine, 

b) % 30ü köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına, 

c) % 60'ı mahalli idarelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve 
benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanında hibe olarak kullanılmak üzere mahalli idareler 
hesabına, 

ayrılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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MADDE 9- 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

"EK MADDE 1- PTT idaresi, bankacılık hizmetleri yürüten kurum ve kuruluşlarla yapacağı 
sözleşmeler çerçevesinde, bankacılık mevzuatına tabi olmaksızın, bu kurum ve kuruluşların nam ve 
hesabına yapılacak bankacılık iş ve işlemlerine aracılık edebilir." 

MADDE 10-10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre 
yapılır. Bu kurumların başkan ve üyeleri ile personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi 
geçici görevlendirmelerde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini 
aşmamak ve müstehak oldukları gündelik tutarının dört katını geçmemek üzere görevlendirme 
süresince konaklama gideri ödenir. Bu kurumların personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön 
araştırma, denetim veya soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet 
mahalli dışına yurt içi geçici görevlendirmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri 
belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve müstehak oldukları gündelik tutarının beş katını 
geçmemek üzere görevlendirme süresince konaklama gideri ile bu görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında kurumlarınca görev mahalli içinde taşıt aracı sağlanamaması halinde kullanılan taşıtlara 
ilişkin ulaşım giderleri, ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve 
esaslara göre ödenir." 

MADDE 11- 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 18 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 18- Kurumun gelirleri; 

a) Aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, 657 sayılı Kanuna tabi 
en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının, 

1) Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar için % 240'ının, 

2) Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlar için % 200'ünün, 

3) Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlar için % 180'inin, 

4) Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlar için % 150'sinin, 

5) Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlar için % 130'unun, 

6) Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlar için % 70'inin, 

7) Diğerlerine % 40'ının, 

ilave edilmesi suretiyle bulunan matrah üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli 
subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için % 10 oranında, Genelkurmay Başkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli personel için %10 oranında, yedek subaylar 
için % 5 oranında yapılan kesintilerden, t 

b) Ordu Yardımlaşma Kurumunda veya bu Kurumun % 50 sermayesinden fazlasına sahip olduğu 
veya iştirak ettiği şirketlerde çalışanlardan daimi olarak Kurum üyesi olmayı kabul edenlerin sigorta 
primine esas aylık ücretlerinden % 10 oranında yapılan kesintilerden, 

c) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilen gelirlerden, 

d) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü nakdi ve ayni menkul ve gayrimenkul bağışlarından, 

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan daimi üyelerden Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak 
isteyenler için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen matrahlar üzerinden % 10 oranında yapılan ek kesintilerden, 
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oluşur. Askeri hakim ve savcılar için yapılacak kesinti tutarı. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanununa ekli (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde belirlenen ek göstergeler esas alınmak suretiyle, 
bulundukları rütbe, derece ve kademelere göre (a) bendinde belirtilen ödeme unsurları üzerinden 
hesaplanan miktara göre tespit olunur." 

MADDE 12- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4- Üniversite hastanelerince (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili 
mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan 
tedavi hizmeti karşılığı olarak 1/1/2009 tarihinden önce düzenlenmiş olan fatura bedellerinden, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50'sinin üç ay içinde 
ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer'ileriyle birlikte terkin edilir. 
Tahsil edilemeyen fatura bedeli 100 Türk Lirasından az ise doğrudan terkin edilir. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir." 

MADDE 13- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri 
ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca 
belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci 
kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığı tutarı, diğerlerine bu 
tutarın 2/3'ü ödenir." 

MADDE 14- 657 sayılı Kanunun ek geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının sözleşmeli personel olarak 
istihdamı için kullanılacak olan pozisyonların unvanı ve sayısı ile tip sözleşmeleri ve ücretleri için 
Maliye Bakanlığından vize alınması yönünde yılı bütçe kanunları dahil ilgili mevzuatında 
düzenlenmiş olan hükümler, bu madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz." 

MADDE 15- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16 nci maddesi 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"XIII - Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği: 

MADDE 16- Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada 
bulunması halinde eğitim kampusu kurulabilir ve bunlann ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim 
kampusu yönetimi oluşturulabilir. Eğitim kampusu bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve 
benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampus yönetimince yerine getirilir. Bu şekilde elde 
edilen gelirler, kampusun ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin 
oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile 
arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, 
okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul 
edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, 
okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. 
Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, 
birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi 
katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin 
işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve 
denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken 
hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, bir 
veya birden fazla eğitim kampusu yönetiminin veya okul-aile birliğinin işlettirebileceği veya 
işletebileceği yerlere ilişkin bunlar adına ihale yapmaya yetkilidir. 

Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin 
eğitim kampusu yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur. 

Eğitim kampusu yönetimleri ve okul-aile birliklerinin bu madde kapsamında elde edecekleri 
gelirleri gelir ve kurumlar vergisinden, teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisinden, işlemleri 
nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan, bunlara ve bunlar tarafından yapılan ba
ğış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaftır. Bu muafiyet, eğitim kampusu yönetimleri ve 
okul-aile birliklerinin iktisadi işletmelerini ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak kesintileri kapsamaz." 

MADDE 16- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 6- 31/12/2010 tarihine kadar tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim 
vergileri için; bu Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilgili belediyeye" ibaresi 
"kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine" şeklinde, 39 uncu maddesinde yer 
alan "belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar." iba
resi "kurular vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, Maliye Bakanlığınca belirlenen 
usul ve esaslara göre bir beyannameyle bildirmeye ve vergiyi aynı sürede, genel bütçenin (B) işaretli 
cetveline gelir kaydedilmek üzere ödemeye mecburdurlar; verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilgi
li vergi daireleri yetkilidir." şeklinde uygulanır." 

MADDE 17- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesinin 
son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Söz konusu hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen tu
tarlar, ilgili yükseköğretim kurumlarına tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Yurt içi ve yurt dışında 
öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim kurularına ödenen tutarlar kar
şılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) 
işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir. 

Bilimsel araştırma projeleri ile yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim prog
ramlarının desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurumuna aktarılan tutarlar, ilgili yükseköğretim 
kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin, açılacak özel hesaplarda izlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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Yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesi amacıy
la program yürütücüsü yükseköğretim kurumunun özel hesaplarda izlediği tutarlardan, programlar
dan yararlanan öğrencilere burs verilebilir. Burs tutarı, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine 
Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre, lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan burs 
tutarının üç katını geçemez. Öğretim elemanlarına ise bu Kanun, 2914 sayılı Yükseköğretim Perso
nel Kanunu ile ilgili diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11 
nici maddesindeki unvanlar itibanyla belirlenen ek ders ücretinin on katını geçmemek üzere ek ders 
ücreti ödenebilir. Ayrıca, program süresi ile sınırlı olmak kaydıyla program kapsamında yapılan her 
türlü harcamalar özel hesaptan karşılanır. 

Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi için özel hesaba aktarılan tutarlann harcanması ve 
muhasebeleştirilmesi ile yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlannın destek
lenmesi amacıyla özel hesaba aktanlan tutarlann kullanımı, bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hu
suslara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir. Bu 
kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir." 

MADDE 18- 2547 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yükseköğretim Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilmekte olan veya bu 
şartları taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, kısmi zaman
lı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Bu şekilde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu ça
lışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez ve bunların haftalık çalışma süresi on saati geçemez. 
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayı
lı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin 
dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalış
ma karşılığı ödenen ücret, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan 
burs veya öğrenim kredisinin kesilmesini veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kal
dırılmasını gerektirmez. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." 

MADDE 19- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 28- Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hiz
metleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler proje özel hesaplanna akta
rılmak suretiyle kullanılır. Bu ödenekleri, tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesaplanna ak
tarmaya, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar dâhilinde yükseköğretim kurumları yetkilidir. Pro
je özel hesaplarına aktanlan tutarlann kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve özel hesapların işleyişine 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Yükseköğretim 
Kurulu tarafından müştereken belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna göre 
denetlenir." 

MADDE 20- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"f) Sit alanı ilan edilmiş ve 1/1000 ölçekli oranlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat ya
sağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, aynı 
ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının 
kabulü koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilir. Sit 
alanı ilan edildiği tapu kütüğüne şerh edilen taşınmazlan, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında son-
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radan edinenlerin talepleri değerlendirilemez. Ancak Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazıların ya
pıldığı alanlarda bulunan parsellerde maliklerin başvurusu ve kabulüne ilişkin koşul parsele yönelik 
uygulanır ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planı şartı aranmaz. Bu parsellerin üzerinde 
bina veya tesis varsa malikinin başvurusu üzerine rayiç bedeli, 2942 sayılı Kanunun 11 inci madde
si hükümlerine göre belirlenerek ödenir. Bu bentle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

M A D D E 21- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"m) Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politika
ları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordi
nasyonu sağlamak," 

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"j) Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve 
bunlann onanmlannı yapmak," 

c) 43 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan "Bütçe ve Mali Kontrol", ibaresi madde metnin
den çıkarılmıştır. 

M A D D E 22- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ge
çici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ta
rafından devrahnacağı tarihe kadar; kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izin
li olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) sigorta primleri aynı Ka
nunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile 
fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mev
zuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların; 
sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık ku
rumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme 
araç bedellerinin kurumlannca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin usul ve esasları aşağıda belir
tilen temel ilkeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

a) 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen sağlık hizmetlerinin verilmesi nedeniy
le oluşacak bedellerin, ilgililerin kurumlarınca ödenmesi esastır. 

b) 5510 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde belirtilen sağlık hizmetlerinin bedeli ilgililerin ku
rumlarınca ödenmez. 

c) Tıp eğitimi, hizmet basmağı, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurları dikkate alınarak 
sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar, verdikleri sağlık hizmetlerinin fıyatlandırılmasma esas ol
mak üzere sınıflandınlabilir ve bu sınıflandırmalar dikkate alınarak sağlık hizmetleri için farklı fiyat 
tespit edilebilir. 
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d) Sağlanacak sağlık hizmetleri nedeniyle oluşacak bedelin ilgililerin kurumlarınca ve kendile
ri tarafından karşılanacak kısmının belirlenmesinde sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öne
me sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve Devletin mali 
kaynaklarının yeterliliği dikkate alınır. 

e) İlgililer, sağlık hizmetlerini Maliye Bakanlığınca sözleşme yapılan sağlık kurum ve kuruluş
larından alırlar. Alınan bu hizmetlerin bedelleri Maliye Bakanlığı ile bu sağlık kurum ve kuruluşla
rı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde kurumlarınca ödenir. İlgililer almış oldukları sağlık hiz
metleri karşılığında ilgili mevzuatında düzenlenen katılım payları hariç kurumlanna herhangi bir be
del veya ücret ödemezler. Ancak ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının sağlık kurum ve kuru
luşlarınca temin edilemediği hallerde, ilgililerce temin edilerek ödenen bedellerden Maliye Bakan
lığı tarafından belirlenen kısmı katılım payı kesintisi hariç kurumlarınca kendilerine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 9- Kamu idarelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta
sı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edi
lenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam eden
ler dâhil) sigorta primleri aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunla
rın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki 
yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağ
lanması hükme bağlanmış olanların ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden 
2 Türk Lirası katılım payı alınır. Katılım payı tutarını birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan 
muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar aynı tutarlara getir
meye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde önceki basamaklardan 
şevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya 
beş katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya indirmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu fıkrada belirlenen katılım payının tutarı, her takvim yılı başından ge
çerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümle
ri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 

Birinci fıkra kapsamına girenlerin, tedavileri nedeniyle kullanmalanna gerek görülen ortez, pro
tez, iyileştirme araç ve gereçlerinin bedelleri üzerinden, sağlık hizmetlerinin niteliği açısından hayati 
önemi haiz olup olmaması, kişilerin gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak 
% 10 ila % 20 arasında Maliye Bakanlığınca belirlenen oranlarda katılım payı alınır. Bu şekilde alı
nacak katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75'ini geçemez. 

3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların, ödemiş oldukları katılım pay
ları, talepleri halinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine 
göre kendilerine geri ödenir. 

Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle ya
pılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde, birinci fık
ra kapsamına girenler için ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında katılım payı alınır. Bu 
fıkra gereğince alınacak katılım payının hesabında, ikinci fıkrada belirtilen üst limit dikkate alınmaz. 

Katılım payının gerektiğinde ilgililerin aylık ve ücretlerinden kesilmesine veya eczaneler ile di
ğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
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5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ile aynı maddede sayılan 
kişilerden bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlerden katılım payı ve ilaç katılım payı alın
maz. Bu şekilde katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak tespit et
meye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, görevleri gereği kurumlan tarafından talep edilen sağlık 
kurulu raporlan veya sağlık raporları için katılım payı alınmaz. 

Sağlık kurum ve kuruluşlan, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli 
olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) sigorta primleri aynı Ka
nunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunlann bakmakla yükümlü olduğu aile 
fertlerinden vermiş oldukları sağlık hizmetleri için anılan Kanunun 73 üncü maddesi gereğince ge
nel sağlık sigortalısı hak sahiplerinden alabilecekleri ilave ücretlerin dışında ilave ücret talep edemez. 
Maliye Bakanlığı ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve işlemlerin 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınması halinde devir tarihinden sonra anılan Kanunun il
gili hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bütçe Başkontrolörü kadrosunda 
bulunanlar halen bulunduklan kadro dereceleriyle Muhasebat Başkontrolörü kadrolarına, Bütçe Kont
rolörü kadrosunda bulunanlar halen bulunduklan kadro dereceleriyle Muhasebat Kontrolörü kadro
larına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde yer 
alan Bütçe Başkontrolörü ve Bütçe Kontrolörü kadrolarından bu madde çerçevesinde yapılan atama 
nedeniyle boşalacak olanlar, sırasıyla Muhasebat Başkontrolörü ve Muhasebat Kontrolörü kadrola-
rıyla değiştirilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte boş bulunan Bütçe Başkontrolörü ile Büt
çe Kontrolörü ve Stajyer Bütçe Kontrolörü kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal 
edilmiş sayılır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bütçe Kontrolörü unvanını kazanmış olup, kamu 
kurum ve kuruluşlarında başka görevlerde bulunanlar, daha sonra talep etmeleri halinde durumları
na göre Muhasebat Başkontrolörü veya Muhasebat Kontrolörü kadrolarına atanabilirler." 

MADDE 23- 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eş
ya Hakkında Döner Sermaye Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- Bu Kanunun 1 inci maddesiyle tahsis edilen ve 6 nci maddesine istinaden Ba
kanlar Kurulu kararları ile artırılmış olan sermayeye 6 milyon Türk Lirası eklenmiştir. Eklenen bu 
tutar 2009 yılı merkezi yönetim bütçesi ödenekleri ile karşılanır." 

MADDE 24- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 10- Başbakanlık merkez teşkilatı kadrolarında çalışan (Başbakanlık Basımevi 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde çalışanlar dahil, Başbakanlık Müfettiş ve Müfettiş Yar
dımcıları hariç) memurlardan ve kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç diğer sözleşmeli perso
nelden, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunun mesai gün ve saatleri dışında yürütülen çalışmalar için 
hizmetine ihtiyaç duyulanlara ayda 60 saati geçmemek üzere fiilen yapılan fazla çalışma karşıhğın-
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da gelir vergisine tabi tutulmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücreti, merkezi yöne
tim bütçe kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katını geçemez. Bu Kanunun 36 nci mad
desinin son fıkrasına göre görevlendirilenlerden Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ile Genel Mü
dürlük ve daha üst birimlerin makam hizmetlerinde çalışanlara da diğer kanunlarda yer alan kısıtla
malara bağlı olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. 

Fazla çalışmanın süresi ile ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esaslar; iş hacmi, görevin 
önem ve güçlüğü, fazla çalışmanın yaptırıldığı saatler, çalışma mahalleri, çalışılan birimler ile çalış
maların hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yaptırılması gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Baş
bakan onayı ile belirlenir. 

9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayı
lı, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayı-
h,10/ll/2004 tarihli ve 5256 sayılı, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sa
yılı, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı kanunlar ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı, 19/6/1994 tarihli ve 
540 sayılı, 23/2/1995 tarihli ve 547 sayılı, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı kanun hükmünde kararnameler 
ile diğer mevzuatta yer alan, 3056 sayılı Kanunda düzenlenen fazla çalışma ücretinden veya Başba
kanlık merkez teşkilatında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden kurum personelinin 
de yararlanacağına dair hükümler bu maddeye göre yapılacak ödemeler hakkında uygulanmaz. 

EK MADDE 11- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölü
müne eklenmiştir." 

MADDE 25- 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Başbakanlık merkez teş
kilatında stenograf olarak görev yapanlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi stenografı kursuna katı
larak başarılı olanlar, talepleri halinde 35 inci maddede belirtilen koşullara bağlı olmaksızın bu mad
denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde stenograf kadrolarına atanırlar." 

MADDE 26- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi 
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"c) Hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunlann 
onarımlarını yapmak," 

MADDE 27- 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7- Bakanlık şehir içi raylı ulaşım sistemlerini ve metroları 2023 yılına kadar 
yapabilir, yaptırabilir ve bunlardan yapımı devam etmekte olanları mevcut sözleşmeleriyle 
devralabilir." 

MADDE 28- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 7- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı uyarınca kadro 
karşılıksız, 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 nci maddesi ile yükseköğretim mevzuatı uyarınca 
sözleşme ile çalıştırılacak personelin belirlenmesine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadan önce 
Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Bu idare, kurum ve kuruluşlarda mali yılla sınırlı olmak 
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üzere sözleşmeyle çalıştırılacak personel pozisyonlarına ilişkin birim, unvan, nitelik, sayı ve/veya 
isim, ücret ile sözleşme örneği; kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel için sadece sözleşme 
örneği Maliye Bakanlığının vizesine tabidir. Söz konusu vize işlemlerine ilişkin iptal ve değişiklikler 
de aynı usule tabidir. 

Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla birinci fıkra kapsamında sözleşmeyle 
çalıştırılan personel hakkında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulanır." 

MADDE 29- 8/511991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere 
Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldınlması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan 
hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay üyeler, icra müdürleri ile yardımcılarına, icra 
işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine zabıt katiplerine, 
mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve 
ilçelerde davaları takibe yetkili idare amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili kılınan 
kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, hakim veya Cumhuriyet savcısının 
kararı uyarınca görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara yol giderlerinden başka; 

1) Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde ise, her 
iş için,l inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğu kadar, 

2) Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dışında ise, 
her iş için, 1 inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 1,5 katı kadar, 

yol tazminatı verilir. 
Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sınırları 

içinde bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her iş için birinci fıkranın (1) numaralı bent 
hükmü, belediye sınırlan dışında olan her iş için ise aynı fıkranın (2) numaralı bent hükmü uygulanır. 

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol tazminatı ise 
birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. Bu tutarın, yazı işleri 
müdürleri, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog ve zabıt katipleri için 2/3'ü, mübaşirler ve hizmetliler 
için 1/2'si ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce, emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip keşif ve işlem sonunda yapılan harcama 
bir tutanakla belgelenerek kalanı ilgili kişiye verilir. Yol giderleri ile tazminatın bütçeden karşılanması 
halinde yapılacak ödemelerde ilgili hükümler uygulanır. 

Birinci fıkrada sayılanlardan adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri 
müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra işlemlerini yapmakla yetkili 
memurlar ile diğer personele tahakkuku müteakip yol tazminatının 1/2'si ödenir. Ancak, bu 
ödemelerin aylık toplamı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü 
geçemez. Geçen miktar ve yol tazminatının diğer yansı, her ayın sonu itibanyla Ceza İnfaz Kurumları 
ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun başka hesabına yatınlır. Yatınlan tutarlar, Ceza İnfaz Kurumları 
ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun bütçesiyle ilişkilendirilerek 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan 
ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun Kuruluş ve İdaresine ilişkin Kanunda belirtilen işler için 
kullanılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 7 2 -

Hazine avukatlarına, yol tazminatı birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yol tazminatı tutarının 
1/2'si esas alınmak suretiyle bütçenin ilgili tertibinden tediye olunur ve ayrıca gündelik ödenmez. 
Hazine avukatı veya Devlet davalarını takibe yetkili kişiye ödenecek yol tazminatının tahakkukunu 
müteakip % 85'i ödenir. Yol tazminatının kesilen % 15'i emanet hesabına alınarak o il ve ilçede 
muhakemat hizmetlerinde görev yapan raportör, şef ve memurlara ayda bir defada eşit olarak ödenir. 
Ancak, bu fıkraya göre yapılan ödemelerin aylık toplamı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek 
gösterge dahil) % 200' ünü geçemez. 

Her bir icra müdürlüğünde fiilen görev yapan icra müdürü, icra müdür yardımcıları ile icra işlemlerini 
yapmakla yetkili memurlara beşinci fıkra uyannca ödenecek yol tazminatı, bu birimlerde görev yapan 
personelin kadro unvanı, görev ve yetkileri ile gittikleri icra işi sayısı göz önüne alınarak beşinci fıkradaki 
tavanı aşmamak üzere belirlenecek usul ve esaslar dahilin de bu personel arasında dağıtılır. 

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti 
yapılmaz. Bu maddenin uygulanması ile ödemeye ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığınca müştereken tespit edilir." 

MADDE 30- 3717 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 2 nci maddesi 

uyarınca banka hesaplarına yatırılan tutarlar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 
Kurumunun banka hesabına yatınlır. Yatırılan tutarlar, Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları 
Kurumunun bütçesiyle ilişkilendirilerek 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 
Kurumunun Kuruluş ve idaresine ilişkin Kanunda belirtilen işler için kullanılır." 

MADDE 31- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8- Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda 
görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa verilmiş bir 
görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda ilgili mevzuatına göre geçici olarak görevlendirilenlere, 
1/7/2006 ila 23/1/2009 tarihleri arasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü 
maddesi kapsamında yapılmış olan ek ödemeler nedeniyle borç çıkan lmaz, çıkarılmış olan borç 
tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir." 

MADDE 32- 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve 
Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 6 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 31/3/2009 tarihinden 
önceki dönemlere ilişkin başvurulardan Maliye Bakanlığınca uygun görüş verilmemiş olanlar 
hakkında herhangi bir işlem yapılmaz." 

MADDE 33- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 25 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 4 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

"c) Başkan, başkan yardımcıları, dekan yardımcısı, enstitü sekreteri, bölüm başkanları, şube 
müdürleri, polis meslek yüksek okulu müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet 
hizmetleri sınıfından olup polis yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına, 
almakta olduklan emniyet hizmetleri tazminatının, kadrolu öğretim elemanlarına da almakta oldukları 
üniversite ödeneğinin % 30'u oranında ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi 
bir vergiye tabi tutulmaz." 
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MADDE 34- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20- 5 inci maddede düzenlenen net borç kullanımı tutarı 2009 yılı için, 
1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından artırılan net borç 
kullanım tutarının dört katı olarak, uygulanır." 

MADDE 35- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65 inci maddesi 
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Katılma payı 
MADDE 65- (1) Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin 

genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerle 
paylaşılması karşılığında katılma payı alınır. Katılma payı, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden 
yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak ve Bakanlık kayıtları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 
Bakanlar Kurulu bu tutarı elli katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni 
tutarına getirmeye yetkilidir. 

(2) Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla her bir dönemde yapılan 
sorgulamalar üzerinden hesaplanır. Hesaplanan katılma payları dönemi takip eden ayın 15 inci günü 
akşamına kadar sorgulama yapan kurumlara bildirilir ve bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar 
Bakanlık merkez muhasebe birimine ödenir. 

(3) Süresinde ödeme yapmayanların sistemle bağlantısı kesilir. Süresinde ödenmeyen katılma 
payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi 
dairelerince takip ve tahsil edilir. Katılma paylan genel bütçeye gelir kaydedilir. 

(4) Köy ve mahalle muhtarlıklan katılma payından muaftır. 
(5) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca 

müştereken belirlenir." 
MADDE 36- 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununa 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1- (1) 8 inci madde gereğince terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye 

yönelik iç güvenlik harekatı ile görevli birliğin kazandan beslenen birlik olmaması halinde, bu 
birliklerde görevli olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, birlikle beraber 
bulunmak zorunda oldukları günler için güçlendirilmiş yemek bedelinin tutarı ay sonunda ödenir." 

MADDE 37- 1) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun 63 üncü maddesinin (V) numaralı 
fıkrasının ikinci cümlesinin sonunda yer alan "yakılır" ibaresi "imha edilir" şeklinde değiştirilmiştir. 

2) 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı 1," ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Çevre ve Orman Bakanlığı 1," ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan "olmak üzere 11 
temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1," ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

3) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli 
personele" ibaresi "ek 3 üncü maddesinde belirtilenlere" şeklinde değiştirilmiştir. 

4) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı 
fıkrasının (a) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı 
kadrolarında çalışan" ibaresi "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında 
çalışan" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 7 4 -

5) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (2) sayılı cetvelde yer alan "Bakanlıklar 
Müsteşarları" ibaresinden sonra gelmek üzere " Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkanları" 
ibaresi eklenmiştir. 

6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; 
(1) Birinci paragrafında yer alan "kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye 

Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar 
verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 nci maddenin II - Teknik Hizmetler 
Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)" 
ibaresi "Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet 
Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı 
olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti 
görevlileridir."şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) Son paragrafında yer alan "ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır." ibaresi ", pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, 
istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı 
paragrafa "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." cümlesi 
eklenmiştir. 

b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümüne 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"n) Başbakanlık merkez teşkilatı kadrolarında bulunan stenograflardan; 
1 .1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 120' sine, 
2. 3-6 nci derecelerden aylık alanlar için % 110' una, 
3. 7-9 uncu derecelerden aylık alanlar için % 100' üne," 
c) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne 

"Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Stenograf 
ibaresi eklenmiştir. 

ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (c) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve aynı Cetvelin 
10 uncu sırasının (b) bendinde yer alan "8 inci sıranın (d) bendi" ibaresi "8 inci sıranın (e) bendi" 
olarak değiştirilmiştir. 

"d) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla Stenograf 2000" 
7) 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur 
ve yardımcı hizmetler personeline;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;" ibaresi eklenmiştir. 
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8) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna ilişkin 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "özel bütçeli" ibaresi ile aynı maddenin 
onüçüncü fıkrasının bir ila dördüncü cümleleri madde metninden çıkarılmıştır. 

9) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 
100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri"( 1) Genel 
bütçeden yapılacak hazine yardımları," şeklinde değiştirilmiştir. 

10) 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 nci maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre" ibaresi madde metninden 
çıkarılmış ve üçüncü cümlesinde yer alan "Bu şekilde" ibaresi "Açıktan vekil olarak atananlar ile" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

11) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Strateji 
Geliştirme Başkanı," ibaresi, "Diş Tabibi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Stenograf ibaresi ve 
aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna "Stenograflar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde yazılı genel şartları taşıyan, Türkiye Büyük Millet Meclisi stenografı kursuna katılarak 
başarılı olan ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, 
yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş 
olanlar arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre alınır" cümlesi eklenmiştir. 

12) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 
a) Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 

2 nci maddesi uyarmca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme 
yapılanlara," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

b) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir." 
ibaresi "10 TL tutarında toplu görüşme primi verilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

13) 13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yıllık tutarı kadar" ibaresi 
"yıllık tutarının üç katına kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

14) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan "yetkili satıcı olan yerlerin 
dışında;" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

15) 18/2/1998 tarihli ve 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet ve üniversite" ibaresi "birinci basamak 
resmi sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite" şeklinde değiştirilmiştir. 

16) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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17) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde yer alan "izinsiz 
olarak veya Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde" ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

18) 10/ 12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun; 
a) Eki (II) sayılı Cetvelin "B-Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne "2)Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu" sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiş ve sıra numaraları 
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"3) Atatürk Araştırma Merkezi 
4) Atatürk Kültür Merkezi 
5) Türk Dil Kurumu 
6) Türk Tarih Kurumu" 
b) Eki (III) sayılı Cetvelde yer alan "Telekomünikasyon Kurumu" ibaresi "Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu", "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu" ibaresi 
"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

c) Eki (III) sayılı Cetvelin sonuna "9) Şeker Kurumu" ibaresi eklenmiştir. 
19) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "üç yıl içinde" ibaresi "1/1/2010 
tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

20) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinde yer alan " 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin (b) bendi gereğince" ibaresi "2/7/2008 tarihli ve 5779 
sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince" şeklinde değiştirilmiştir. 

21) 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme 
Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "2 aylık süre" ibaresi "8 
aylık süre" olarak değiştirilmiştir. 

22) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 18inci maddesinin ikinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "belirlemeye yetkilidir." ibaresi "Maliye Bakanlığı ile Hazine 
Müsteşarlığının uygun görüşünü almak suretiyle belirlemeye yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 38- Bu Kanunun; 
a)l 1 inci maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 37 nci maddesinin onikinci fıkrasının (a) bendi 21/11/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, 
c) 4 üncü ve 5 inci maddeleri yayımını izleyen ayın onbeşinde, 
ç) 22 nci maddesiyle 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 8 inci maddesi 

3/4/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
d) 18 inci maddesi 1/9/2009 tarihinde, 
e) 13 üncü, 17 nci, 19 uncu, 28 inci, 33 üncü, 36 nci maddeleri ile 37 nci maddesinin dokuzuncu 

ve onüçüncü fıkraları ve aynı maddenin altıncı fıkrasının (a) bendi, onikinci fıkrasının (b) bendi ile 
onsekizinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 1/1/2010 tarihinde, 

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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MADDE 39- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
Af. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Devlet Bakanı 
E. Bağış 

İçişleri Bakanı 
B. Atalay 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Z. Çağlayan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
Af. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 
Af. Şimşek 

Adalet Bakanı 
Af. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı 
A. Babacan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
E N. Özak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
N. Çubukçu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
V. Eroğlu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

Devlet Bakanı 
Af. S. Yazıcıoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Af. V. Gönül 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
E Çelik 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Günay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir. 

"Kaymakam adaylığı yazılı sınavı, mülakatı ve atama 

MADDE 2/A- Yazılı sınav; Bakanlıkça bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına, 
düzenlenecek protokole göre yaptırılan yarışma sınavıdır. Atama yapılacak boş kadro sayısı, 
atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat 
süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş 
gazetenin birinde bir defa ilan olunur, ayrıca İçişleri Bakanlığı internet sitesinde duyurulur. Yazılı 
sınav soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, 
Türkiye'nin İdari Yapısı, Türkiye'de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye'nin Sosyo-ekonomik Yapısı 
ile Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları konularından hazırlanır. Yazılı sınavda, yüz tam 
puan üzerinden yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere, sınav 
ilanında belirtilen kadronun iki katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı 
puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin mülakata çağrılır. 

Mülakat, adayın; 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, 

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki 
görünümünün, 

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, 

d) Genel yetenek ve genel kültürünün, 

e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, 

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. 

Mülakat komisyonu; Personel Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri Bakanının, Bakanlık 
Müdürler Encümeninin Mülki İdare Amiri sınıfından olan üyeleri arasından görevlendireceği iki 
üyeden oluşur. 

Adaylar, komisyon başkan ve üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) ila (e) bentlerinde yazılı 
özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Başarılı sayılmak 
için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 
ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Mülakat sonucu; en yüksek puan alan adaydan başlamak 
üzere sıralama yapılarak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste mülakat komisyonu tarafından 
imzalanır. 
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Nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek 
en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının 
eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması 
halinde lisans diploması not ortalaması yüksek olan esas alınarak sıra belirlenir. 

Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar 
adayın atama işlemleri yapılır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış 
ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar." 

MADDE 2- 1700 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan "kaymakamlık 
vekâletinde ve buralardaki" ibaresinden sonra gelmek üzere "il özel idareleri ile" ibaresi ve "6 ayı 
geçmemek üzere kısaltmaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya uzatmaya" ibaresi ve aynı fıkraya 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Bu Kanunun kaymakam adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve 
esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 3- 1700 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- 26/10/2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı 
aşaması yaptırılan sınavın mülakatı, 20/11/2008 tarihinde yazılı sınavı kazandığı ilan edilen adayların 
tümünün mülakata çağrılması suretiyle tamamlanır. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen yönetmelik en geç altı ay içerisinde çıkarılır." 

MADDE 4- 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununun 1 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) 
sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, 
menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici 
işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet 
Sandığı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete 
tabi personel anlaşılır. 

Sandık, Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşudur. Sandık, Bakanlıkta görevli yöneticilerden 
Maliye Bakanınca seçilen üç kişiden oluşan idare heyeti tarafından yönetilir. İdare heyeti üyeleri, 
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
belirlenen aylık ücretten aynı şekilde yararlandırılır." 

MADDE 5- 2489 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 2- Kefalet Sandığının sermayesi; 

a) Kefalete bağlı görev alanların maaş veya ücretlerinden kesilen kefalet aidatından, 

b) 10 uncu maddede sayılan para cezalarından, 

c) Sandık sermayesinin işletilmesinden elde edilen kazançlardan, 

d) Kefalete tabi personel çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının gerektiğinde Sandığa 
yapacakları yardımlardan, 

oluşur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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Kefalet aidatı; giriş aidatı ile aylık aidattan meydana gelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 

Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten 
başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. 

Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş 
veya ücretten kesilir. 

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev 
verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı kefalet gösterirler. Şu kadar ki, geçici olarak veya vekâlet 
suretiyle tayin olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler, ayrıca kefalet aranmaz. Ancak, bunlar 
aylık aidatı ödemeye devam ederler." 

MADDE 6- 2489 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 5- Kefalete tabi personelden, kefalete tabi olmayan bir hizmete geçen veya vefat 
edenlerle herhangi bir nedenle kefaletli hizmetten ayrılmış olanların Sandıktan ilişkileri aşağıdaki 
şekilde kesilir: 

a) Bunların 2 nci maddeye göre kesilmiş olan aidatları toplamından 4 üncü maddeye göre 
mahsup edilen tutarlar düşüldükten sonra kalanın ilk yarısı son üç yıllık faiziyle birlikte; vefat 
edenlerin varisleri ile emekli olanlara bir ay içinde, bunlar dışındaki nedenlerle kefaletli hizmetten 
ayrılmış olanlara ise izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar geri verilir. Kefaletli hizmette üç yıldan 
daha az görev yapılması halinde görev süresi kadar faiz uygulanır. 

b) Kalanın diğer yarısı ise üç yıl içinde tahakkuk eden şahsına ait zimmetlerle sandıktan 
ayrılmadan önceki sürelere ait ve 4 üncü maddeye göre kendine düşen zararlar karşılığı olarak 
alıkonulur. Üç yılın sonunda varsa yukarıda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan tutar, üç 
yıllık faiziyle birlikte alacaklıya iade edilir. 

Sandıkça verilen faiz haddi, Sandığın son üç yıl içinde sermayesine aldığı faizlerin nispetini 
geçemez. 

İlk yarı tutarı ödenmeden önce tekrar kefaletli hizmete geçenlere, yukarıda belirtilen ödemeler 
yapılmaz. Ancak, ilk yarı tutarını aldıktan sonra üç yıl içinde tekrar kefaletli hizmete geçenlerin 
Sandıkta kalan diğer yarı tutarı, bu hizmetleri süresince sermaye olarak bunlar hesabına Sandıkta 
kalır." 

MADDE 7- 2489 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- 1/1/2009 tarihinden önce Sandıkla ilişkileri kesilmiş olanların aidatlarının 
geri verilmesinde, 5 inci maddenin değiştirilmeden önceki hükümleri uygulanır. 

Bu Kanun, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı 
ortaklıklarında, bu maddenin yürürlük tarihi itibanyla mevcut statüleri devam ettiği sürece uygulanır." 

MADDE 8- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde 
belirtilen görev unvanlanna; 2 ve 3 üncü meslek derecelerine "Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi", 
3 üncü meslek derecesine "Havacılık Müdürü" ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu meslek derecelerine 
"Pilot" unvanları eklenmiş ve anılan Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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"EK MADDE 27- Ekli (I) sayılı listede gösterilen kadrolar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiş, ekli (II) sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilerek 
anılan cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmıştır." 

MADDE 9- 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 19- Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kazancın; 

a) % 10'u adi ihtiyat akçesine, 

b) % 10'u köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına, 

c) % 10'una kadar olan kısmı Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde Banka 
personelinin 3 aylık brüt ücreti ile sınırlı olarak dağıtılmak üzere Banka personeline, 

ç) Kalanı, köyler ve nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin içmesuyu, atıksu, katı atık ve 
benzeri kentsel alt yapı tesislerinin yapımının finansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000'e kadar olan 
belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel 
altyapı projelendirme hizmetlerinin finansmanına, 

ayrılır." 

MADDE 10- 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1 - PTT İdaresi; denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 19110/2005 
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olmaksızın, anılan Kanun kapsamında belirtilen 
faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek 
hizmeti verebilir." 

MADDE 11- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre 
yapılır. 

Bu kurumların personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya 
soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışına yurt içi geçici 
görevlendirmelerinde 33 üncü maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bu kurumların başkan ve üyeleri ile personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi 
geçici görevlendirilmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge 
bedelini aşmamak ve 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre müstahak oldukları gündelik tutarının, 
ikinci fıkra kapsamındaki görevlendirmelerde beş katını, diğerlerinde dört katını geçmemek üzere 
görevlendirme süresince konaklama gideri ödenir. 

İkinci fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi sırasında kurumlarınca görev mahalli 
içinde taşıt aracı sağlanamaması halinde kullanılan taşıtlara ilişkin ulaşım giderleri, ilgili kurumların 
görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ödenir." 

MADDE 12- 6245 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 6- Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri ile diğer kurum 
personeline, usulüne ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan geçici görevlendirmelerinde 1/1/2006-
27/3/2009 tarihleri arasında gündelik, konaklama ve ulaşım giderleri olarak fazla yapılan ödemeler 
hakkında borç çıkarılamaz, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi 
işlemine son verilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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MADDE 13- 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 18 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 18- Kurumun gelirleri; 

a) Aylık (ek gösterge dâhil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, 657 sayılı Kanuna tabi 
en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının, 

1) Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar için % 240'ının, 

2) Ek göstergesi 7600 (dâhil) - 8400 (hariç) arasında olanlar için % 200'ünün, 

3) Ek göstergesi 6400 (dâhil) - 7600 (hariç) arasında olanlar için % 180'inin, 

4) Ek göstergesi 4800 (dâhil) - 6400 (hariç) arasında olanlar için % 150'sinin, 

5) Ek göstergesi 3600 (dâhil) - 4800 (hariç) arasında olanlar için % 130'unun, 

6) Ek göstergesi 2200 (dâhil) - 3600 (hariç) arasında olanlar için % 70'inin, 

7) Diğerlerine % 40'ının, 

ilave edilmesi suretiyle bulunan matrah üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli 
subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için % 10 oranında, Genelkurmay Başkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli personel için % 10 oranında, yedek subaylar 
için % 5 oranında yapılan kesintilerden, 

b) Ordu Yardımlaşma Kurumunda veya bu Kurumun % 50 sermayesinden fazlasına sahip olduğu 
veya iştirak ettiği şirketlerde çalışanlardan daimi olarak Kurum üyesi olmayı kabul edenlerin sigorta 
primine esas aylık ücretlerinden % 10 oranında yapılan kesintilerden, 

c) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilen gelirlerden, 

d) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü nakdi ve ayni menkul ve gayrimenkul 
bağışlarından, 

e) (a) ve (b) bentlerinde sayılan daimi üyelerden Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak 
isteyenler için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen matrahlar üzerinden % 10 oranında yapılan ek 
kesintilerden, 

oluşur. Askeri hâkim ve savcılar için yapılacak kesinti tutarı, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde belirlenen ek göstergeler esas alınmak suretiyle, 
bulundukları rütbe, derece ve kademelere göre (a) bendinde belirtilen ödeme unsurları üzerinden 
hesaplanan miktara göre tespit olunur." 

MADDE 14- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4- Üniversite hastanelerince (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili 
mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan 
tedavi hizmeti karşılığı olarak 1/1/2009 tarihinden önce düzenlenmiş olan fatura bedellerinden, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50'sinin altı ay 
içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer'ileriyle birlikte terkin 
edilir. Tahsil edilemeyen fatura bedeli 100 Türk Lirasından az ise doğrudan terkin edilir. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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MADDE 15- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 
başvurarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
tahakkuk etmiş olan borcunu ödeme taahhüdünde bulunanlardan, başvuru tarihinden itibaren; 

a) Borcunun tamamını üç ay içinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde yetmişbeşi, 

b) Oniki ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde ellisi, 

c) Yirmidört ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde 
yirmibeşi, 

ç) Kırksekiz ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödeyenlerin gecikme zammının yüzde onu, 

terkin edilir. 

Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde başvuru ve taahhüt edilen ödeme süreleri için 
gecikme zammı uygulanmaz. Aylık taksitlerin aksatılması halinde ise, başvuru tarihinden itibaren 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanarak borç tahsil edilir." 

MADDE 16- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının sözleşmeli personel olarak 
istihdamı için kullanılacak olan pozisyonların unvanı ve sayısı ile tip sözleşmeleri ve ücretleri için 
Maliye Bakanlığından vize alınması yönünde yılı bütçe kanunları dâhil ilgili mevzuatında 
düzenlenmiş olan hükümler, bu madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz." 

MADDE 17- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 16 nci maddesi 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"XIII - Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği: 

MADDE 16- Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada 
bulunması halinde eğitim kampusu kurulabilir ve bunlann ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim 
kampusu yönetimi oluşturulabilir. Eğitim kampusu bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve 
benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampus yönetimince yerine getirilir. Bu şekilde elde 
edilen gelirler, kampusun ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin 
oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile 
arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, 
okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi 
imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlannı karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışlan kabul 
edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, 
okullann bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. 
Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, 
birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi 
katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin 
işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve 
denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken 
hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 
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Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli görülen hallerde il 
milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampusu 
yönetiminin veya okul-aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar 
adına yapmaya yetkilidir. 

Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin 
eğitim kampusu yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur. 

Eğitim kampusu yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları işlemler 
ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından 
yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır." 

MADDE 18- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 6- 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim 
vergileri için; bu Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilgili belediyeye" ibaresi 
"kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine" şeklinde, 39 uncu maddesinde yer 
alan "belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar." ibaresi 
"kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul 
ve esaslara göre bir beyannameyle bildirmeye ve vergiyi aynı sürede, genel bütçenin (B) işaretli 
cetveline gelir kaydedilmek üzere ödemeye mecburdurlar; verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilgili 
vergi daireleri yetkilidir." şeklinde uygulanır." 

MADDE 19- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesinin 
son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Söz konusu hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen 
tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumlarına tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Yurt içi ve yurt dışında 
öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar 
karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) 
işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim kurumu yetkilidir. 

Bilimsel araştırma projeleri ile yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim 
programlarının desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurumuna aktarılan tutarlar, ilgili 
yükseköğretim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin, açılacak özel hesaplarda izlenir. 

Yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesi amacıyla 
program yürütücüsü yükseköğretim kurumunun özel hesaplarda izlediği tutarlardan, programlardan 
yararlanan öğrencilere burs verilebilir. Burs tutarı, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs 
Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre, lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan burs 
tutarının üç katını geçemez. Öğretim elemanlarına ise bu Kanun, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11 
inci maddesindeki unvanlar itibanyla belirlenen ek ders ücretinin on katını geçmemek üzere ek ders 
ücreti ödenebilir. Ayrıca, program süresi ile sınırlı olmak kaydıyla program kapsamında yapılan her 
türlü harcamalar özel hesaptan karşılanır. 

Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi için özel hesaba aktarılan tutarlann harcanması ve 
muhasebeleştirilmesi ile yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlannın 
desteklenmesi amacıyla özel hesaba aktanlan tutarlann kullanımı, bu kapsamda yapılacak ödemeler ile 
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir. 
Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir." 
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MADDE 20- 2547 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma 
şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim 
gördükleri yükseköğretim kurumlannda kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Bu şekilde 
kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. 
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı 
İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte 
birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma 
karşılığı ödenen ücret, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs 
veya öğrenim kredisinin kesilmesini veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının 
kaldırılmasını gerektirmez. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma 
süreleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenir." 

MADDE 21- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 28- Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma 
hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesaplarına 
aktarılmak suretiyle kullanılır. Bu ödenekleri, tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesaplarına 
aktarmaya, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar dâhilinde yükseköğretim kurumları yetkilidir. 
Proje özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve özel hesapların 
işleyişine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı 
Kanuna göre denetlenir." 

MADDE 22- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 23- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süre ile Danıştay 
tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi 
aranmaz." 

MADDE 23- 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 
Kuruluşuna İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 10- 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 29/1/2000 
tarihi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihler arasında Kurum 
kadrolarında görev yapan Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli sosyal güvenlik yönünden 
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükümlerine tabidir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih ile 10/11/2008 tarihleri arasında Kurum kadrolarında görev yapan Kurul Başkanı ve üyeleri ile 
Kurum personelinden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenler, söz konusu 
geçici 4 üncü madde hükümleri dikkate alınarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 
10/11/2008 tarihleri arasında Kurum kadrolarında görev yapan Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum 
personelinden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunmayanlar ise 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 
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Birinci fıkra kapsamına girenlerin belirtilen tarihler arasındaki sosyal güvenlik hak ve 
yükümlülükleri, Kurul Başkanı için bakanlık müsteşarı, Kurul üyeleri için müsteşar yardımcısı, 
Kurum başkan yardımcıları için bakanlık genel müdürü, müstakil daire başkanları ve bölge müdürleri 
için bakanlık genel müdür yardımcısı kadro unvanları, diğer personel için ise genel hükümler 
çerçevesinde belirlenir." 

MADDE 24- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununun 
15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"f) Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı 
getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, aynı ada 
içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü 
koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilir. Sit alanı 
ilan edildiği tapu kütüğüne şerh edilen taşınmazları, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında, sonradan 
edinenlerin talepleri değerlendirilmez. Ancak, Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazıların yapıldığı 
alanlarda bulunan parsellerde, maliklerin başvurusu ve kabulüne ilişkin koşul parsele yönelik 
uygulanır ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planı şartı aranmaz. Bu parsellerin üzerinde 
bina veya tesis varsa malikinin başvurusu üzerine rayiç bedeli, 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesi 
hükümlerine göre belirlenerek ödenir. Bu bentle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 25- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"m) Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları 
oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu 
sağlamak," 

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"j) Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve 
bunların onarımlarını yapmak," 

c) 43 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan "Bütçe ve Mali Kontrol," ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 26- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 
12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından devralınacağı tarihe kadar; kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız 
izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) sigorta primleri aynı 
Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu 
aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili 
mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış 
olanların; sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle 
sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer 
iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin usul ve esasları 
aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit 
etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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a) 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen sağlık hizmetlerinin verilmesi nedeniyle 
oluşacak bedellerin, ilgililerin kurumlarınca ödenmesi esastır. 

b) 5510 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde belirtilen sağlık hizmetlerinin bedeli ilgililerin 
kurumlannca ödenmez. 

c) Tıp eğitimi, hizmet basamağı, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurları dikkate 
alınarak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar, verdikleri sağlık hizmetlerinin fıyatlandınlmasma 
esas olmak üzere sınıflandınlabilir ve bu sınıflandırmalar dikkate alınarak sağlık hizmetleri için farklı 
fiyat tespit edilebilir. 

d) Sağlanacak sağlık hizmetleri nedeniyle oluşacak bedelin ilgililerin kurumlarınca ve kendileri 
tarafından karşılanacak kısmının belirlenmesinde sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme 
sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve Devletin mali 
kaynaklannın yeterliliği dikkate alınır. 

e) İlgililer, sağlık hizmetlerini Maliye Bakanlığınca sözleşme yapılan sağlık kurum ve 
kuruluşlanndan alırlar. Alınan bu hizmetlerin bedelleri Maliye Bakanlığı ile bu sağlık kurum ve 
kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde kurumlarınca ödenir. İlgililer almış oldukları 
sağlık hizmetleri karşılığında ilgili mevzuatında düzenlenen katılım paylan hariç kurumlanna herhangi 
bir bedel veya ücret ödemezler. Ancak ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının sağlık kurum ve 
kuruluşlarınca temin edilemediği hallerde, ilgililerce temin edilerek ödenen bedellerden Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenen kısmı katılım payı kesintisi hariç kurumlannca kendilerine ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 9- Kamu idarelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam 
edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam 
edenler dâhil) sigorta primleri aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile 
bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun 
kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi 
muayenelerinden 2 Türk Lirası katılım payı alınır. Katılım payı tutarını birinci basamak sağlık 
kuruluşlannda yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar 
aynı tutarlara getirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlannda yapılan muayenelerde ise 
müracaat edilen sağlık kurumunun yer aldığı basamak, sağlık kurumunun resmi ve özel sağlık kurumu 
niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan şevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi 
hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar artırmaya ve sağlık kurumları için farklı 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu fıkrada belirlenen katılım payının tutarı, her takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükener 298 inci maddesi 
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 

Birinci fıkra kapsamına girenlerin, tedavileri nedeniyle kullanmalarına gerek görülen vücut dışı 
protez ve ortez bedelleri üzerinden, sağlık hizmetlerinin niteliği açısından hayati önemi haiz olup 
olmaması, kişilerin gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 
arasında Maliye Bakanlığınca belirlenen oranlarda katılım payı alınır. Bu şekilde alınacak katılım 
payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75'ini geçemez. 
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Birinci fıkra kapsamına girenlerden, Maliye Bakanlığınca belirlenen hastalık gruplarına göre 
yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin %1 'ine kadar katılım payı alınabilir. 
Yatarak tedavide katılım payını almamaya, yansına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, 
gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
Yatarak tedavide alınan katılım payının tutarı, bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek 
kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez. 

3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanların, ödemiş oldukları katılım 
payları, talepleri halinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
hükümlerine göre kendilerine geri ödenir. 

Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle 
yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde, birinci 
fıkra kapsamına girenler için ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında katılım payı alınır. 
Bu fıkra gereğince alınacak katılım payının hesabında, ikinci fıkrada belirtilen üst limit dikkate 
alınmaz. 

Katılım payının gerektiğinde ilgililerin aylık ve ücretlerinden kesilmesine veya eczaneler ile 
diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ile aynı maddede sayılan 
kişilerden bu maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlerden katılım payı ve ilaç katılım payı alınmaz. 
Bu şekilde katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak tespit etmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, görevleri gereği kurumları tarafından talep edilen sağlık 
kurulu raporları veya sağlık raporları için katılım payı alınmaz. 

Sağlık kurum ve kuruluşları, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden (bunlardan aylıksız izinli olup, 
ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) sigorta primleri aynı Kanunun 
geçici 4 üncü maddesine göre ödenmekte olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile 
fertlerinden, vermiş olduklan sağlık hizmetleri için anılan Kanunun 73 üncü maddesi gereğince genel 
sağlık sigortalısı hak sahiplerinden alabilecekleri ilave ücretlerin dışında ilave ücret talep edemez. 
Maliye Bakanlığı ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenlerden, aynı 
fıkrada hükme bağlanan iki yıllık geçiş dönemi süresince; bu madde ve 27/12/2008 tarihli ve 5828 
sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesi hükümlerine göre herhangi bir 
katılım payı alınmaz. 

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilgili kayıt ve işlemlerin 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınması halinde devir tarihinden sonra anılan Kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bütçe Başkontrolörü kadrosunda 
bulunanlar halen bulundukları kadro dereceleriyle Muhasebat Başkontrolörü kadrolarına, Bütçe 
Kontrolörü kadrosunda bulunanlar halen bulundukları kadro dereceleriyle Muhasebat Kontrolörü 
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kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde 
yer alan Bütçe Başkontrolörü ve Bütçe Kontrolörü kadrolarından bu madde çerçevesinde yapılan 
atama nedeniyle boşalacak olanlar, sırasıyla Muhasebat Başkontrolörü ve Muhasebat Kontrolörü 
kadrolarıyla değiştirilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte boş bulunan Bütçe Başkontrolörü 
ile Bütçe Kontrolörü ve Stajyer Bütçe Kontrolörü kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilmiş sayılır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bütçe Kontrolörü unvanını kazanmış olup, kamu 
kurum ve kuruluşlarında başka görevlerde bulunanlar, daha sonra talep etmeleri halinde durumlarına 
göre Muhasebat Başkontrolörü veya Muhasebat Kontrolörü kadrolarına atanabilirler." 

MADDE 27- 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya 
Hakkında Döner Sermaye Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- Bu Kanunun 1 inci maddesiyle tahsis edilen ve 6 nci maddesine istinaden 
Bakanlar Kurulu kararlan ile artırılmış olan sermayeye 6 milyon Türk Lirası eklenmiştir. Eklenen bu 
tutar 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ödenekleri ile karşılanır." 

MADDE 28- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı içişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi 
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"c) Hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunlann 
onarımlarını yapmak," 

MADDE 29- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 7- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı uyarınca kadro 
karşılıksız, 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 nci maddesi ile yükseköğretim mevzuatı uyarınca 
sözleşme ile çalıştırılacak personelin belirlenmesine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadan önce 
Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Bu idare, kurum ve kuruluşlarda mali yılla sınırlı olmak 
üzere sözleşmeyle çalıştırılacak personel pozisyonlarına ilişkin birim, unvan, nitelik, sayı ve/veya 
isim, ücret ile sözleşme örneği; kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel için sadece sözleşme 
örneği Maliye Bakanlığının vizesine tabidir. Söz konusu vize işlemlerine ilişkin iptal ve değişiklikler 
de aynı usule tabidir. 

Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla birinci fıkra kapsamında sözleşmeyle 
çalıştırılan personel hakkında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulanır." 

MADDE 30- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8- Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile 
Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda ilgili mevzuatına göre geçici olarak 
görevlendirilenlere, 1/7/2006 ile 23/1/2009 tarihleri arasında 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 3 üncü maddesi kapsamında yapılmış olan ek ödemeler nedeniyle borç çıkarılmaz, 
çıkanlmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir." 
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MADDE 31- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 25 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 4 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

"c) Başkan, başkan yardımcıları, dekan yardımcısı, enstitü sekreteri, bölüm başkanları, şube 
müdürleri, polis meslek yüksek okulu müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet 
hizmetleri sınıfından olup polis yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına, 
almakta oldukları emniyet hizmetleri tazminatının, kadrolu öğretim elemanlarına da almakta oldukları 
üniversite ödeneğinin % 30'u oranında ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi 
bir vergiye tabi tutulmaz." 

MADDE 32- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"o) Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi 
teşebbüslerinin, bu faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 
yapacakları enerji ve yakıt alımları," 

MADDE 33- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20- 5 inci maddede düzenlenen net borç kullanımı tutarı 2009 yılı için, 
1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından artırılan net borç 
kullanım tutarının beş katı olarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 21- Devlet Yatırım Bankası (21/8/1987 tarihinden itibaren Türkiye İhracat 
Kredi Bankası A.Ş.) tarafından bütçe dışı avans ve kredi olarak Hazine Müsteşarlığından alınıp 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğüne kredi olarak kullandırılan ve TKİ tarafından 
1977-1996 döneminde Devlet Yatırım Bankasına ödenmek suretiyle kapatılan; ancak Devlet Yatırım 
Bankası ya da Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Hazineye aktarılmayan ve halihazırda 
Diğer Hazine Alacağı olarak 140-Kişilerden Alacaklar hesabında takip edilen 755,50 TL (1977 
yılındaki anapara tutarı) miktarındaki borç, 1977 yılındaki tutar üzerinden ödenmek suretiyle 
kapatılır." 

MADDE 34- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 nci maddesinin 
(a), (e), (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara ikibin Türk 
Lirası, 

5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, 
5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dörtyüz 

Türk Lirası, 

5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma 
faaliyetini engellemesi halinde ikibin Türk Lirası, 

e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına ikibin Türk 
Lirası, 

g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırlan dahilindeki iki 
nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne ikibin Türk Lirası," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 410) 



- 9 1 -

MADDE 35- 4925 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 27- Bu Kanunda yazılı idari para cezalarını uygulamaya Ulaştırma Bakanının 
yetkilendirdiği Bakanlık personeli, trafik polisi ve zabıtası, trafik polisinin görev alanı dışında kalan 
yerlerde rütbeli jandarma personeli, sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük 
muayene memurları ile bunların amirleri, terminallerde görevli belediye zabıtası yetkilidir. 

Bu Kanun kapsamında faaliyet gösterenlere hangi hallerde uyarma, geçici durdurma ve iptal 
şeklinde idari müeyyideler uygulanacağına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma 
ve iptal şeklindeki idari müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez." 

MADDE 36- 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile İlişkilerine Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
5/4/1991 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 14/6/1991 tarihli ve 91/1939 sayılı kararı ile 
onaylanan milletlerarası andlaşma uyarınca kurulmuş olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 
kurulduğu tarih itibariyle kanunla kurulmuş vakıf niteliğini haizdir." 

MADDE 37- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun 28 inci ve 63 üncü maddeleri gereğince, 4/3/2005 tarihinden 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgililere yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılmaz, 
çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir." 

MADDE 38- 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu 
ve Görevleri Hakkında Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 26 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

"MADDE 26- Ajans; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama 
ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve 
düzenlenecek kâğıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar 
nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır." 

MADDE 39- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(8) Nüfus cüzdanının yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının pilot ve genel 
uygulamasında kişilerin parmak biyometri verisi yer alır. Parmak biyometri verisi kartta yer alan 
yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı dışında hiçbir yerde kaydedilemez, 
bulundurulamaz ve saklanamaz. Parmak izi biyometri verisinin türü ve alınma yaşı yönetmelikle 
belirlenir." 

MADDE 40- 5490 sayılı Kanunun 65 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Katılma payı 

MADDE 65- (1) Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin 
genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kişilerle 
paylaşılması karşılığında katılma payı alınır. Katılma payı, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden 
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yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak ve Bakanlık kayıtları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 
Bakanlar Kurulu bu tutarı elli katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni 
tutarına getirmeye yetkilidir. 

(2) Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla her bir dönemde yapılan 
sorgulamalar üzerinden hesaplanır. Hesaplanan katılma payları, dönemi takip eden ayın 15 inci günü 
akşamına kadar sorgulama yapan kurumlara bildirilir ve bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar 
Bakanlık merkez muhasebe birimine ödenir. 

(3) Süresinde ödeme yapmayanların sistemle bağlantısı kesilir. Süresinde ödenmeyen katılma 
paylan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi 
dairelerince takip ve tahsil edilir. Katılma payları genel bütçeye gelir kaydedilir. 

(4) Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından muaftır. 

(5) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca 
müştereken belirlenir." 

MADDE 41- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi "Vücut dışı protez ve ortezler" şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya (d) bendi olarak "d) Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak 
tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri." ibaresi eklenmiş, ikinci, dördüncü ve yedinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Katılım payı, birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 2 Türk Lirası olarak 
uygulanır. Katılım payı, (b) ve (c) bentlerindeki sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, 
sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas 
kazançlannın, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 oranları 
arasında olmak üzere kurumca belirlenir. Kurum, birinci fıkranın (a) bendi gereği belirlediği katılım 
payını; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha 
düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fıkranın (a) bendi için belirlenen tutara getirmeye, 
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen 
sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık 
hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan şevkli olarak başvurulup 
başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak on katına kadar artırmaya ve sağlık hizmeti 
sunucuları için farklı belirlemeye yetkilidir. Birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 
belirlenen katılım payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen 
yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılır. Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen sağlık hizmetleri 
bedelinin yüzde birine kadar katılım payı alınabilir. Yüzde birine kadar tespit edilen katılım payını 
almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni 
tutarlarına getirmeye veya indirmeye Kurum yetkilidir." 

"Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin birinci fıkranın (b) bendi gereği 
ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî ücretin % 75 ini, (d) 
bendi gereği ödeyecekleri katılım payının tutarı ise bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek 
kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez." 

"Katılım paylannı, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklanndan, çalışanların ücret veya 
maaşlarından mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile 
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tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünü belirlemeye Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunucularına, tahsil ettikleri katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar ödenir." 

MADDE 42- 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine, son fıkradan önce gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kurum, genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık 
sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin, sağlayacağı elektronik alt yapı üzerinden girilmesini 
kamu idarelerinden, işverenlerden ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 
tabi sigortalılardan isteme yetkisine sahiptir. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) 
numaralı bendinde belirtilen şartlara uygun olarak veya kurumca belirlenecek sürede bilgi girişlerini 
yapmayanlar hakkında bu Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası uygulanır." 

MADDE 43- 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi 
eklenmiştir. 

"k) 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü 
oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi 
olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır." 

MADDE 44- 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- (1) 8 inci madde gereğince terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye 
yönelik iç güvenlik harekatı ile görevli birliğin kazandan beslenen birlik olmaması halinde, bu 
birliklerde görevli olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, birlikle beraber 
bulunmak zorunda oldukları günler için güçlendirilmiş yemek bedelinin tutarı ay sonunda ödenir." 

MADDE 45- 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin; 

a)Birinci, ikinci ve yedinci fıkralarında yer alan "1/10/2008" tarihleri "1/6/2009"; birinci ve 
ikinci fıkralarında yer alan "bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar" ibaresi 
"30/9/2009 tarihine kadar" şeklinde, 

b) Beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar 
mahsup edilerek tarhiyat yapılır." ibaresi, "bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara 
ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi 
reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye 
esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi 
halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır." şeklinde, 

değiştirilmiştir. 

MADDE 46- 5811 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra (1) numaralı fıkra olarak 
eklenmiş ve mevcut (1) numaralı fıkra (2) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

"(1) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan 
sürelerini, izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 47- 5811 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen tam 
mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; 
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a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından 
doğan kazançları, 

b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 

c) Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 

28/2/2010 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden 
müstesnadır. 

(2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan 
kurumların 1/11/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2009 tarihine 
kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır." 

"GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda 
bulunanlardan 19/6/2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanlar, bu 
incelemelerle ilgili olarak Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanamazlar. 

(2) Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişikliklerden önce bu Kanun hükümlerine göre 
yapılan bildirim ve beyanlar ile tarhiyat ve mahsuba ilişkin olarak, Kanunun değişiklik yapılmadan 
önceki hükümleri uygulanır. Ancak, 22/11/2008 tarihi ile 2/3/2009 tarihleri arasında yapılan bildirim 
veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerin 30/9/2009 tarihine kadar 
gecikme zammıyla birlikte ödenmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre 
mahsup imkanından yararlanılamaz." 

MADDE 48- (1) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun 63 üncü maddesinin (V) 
numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin sonunda yer alan "yakılır" ibaresi "imha edilir" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

(2) 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "satışı 100 binin üzerinde olanlardan 2," ibaresi "satışı 100 
binin üzerinde olanlardan 1," şeklinde ve aynı bentte yer alan "Anadolu gazete sahiplerinden 1," 
ibaresi "Anadolu gazete sahiplerinden 2" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer 
alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı 1," ibaresinden sonra gelmek üzere "Çevre ve Orman Bakanlığı 
1," ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan ", olmak üzere 11 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kağıt 
Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

(3) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı 
fıkrasının (a) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı 
kadrolarında çalışan" ibaresi "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında 
çalışan" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

(4) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (2) sayılı cetvelde yer alan "Bakanlıklar 
Müsteşarları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkanları" 
ibaresi eklenmiştir. 

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

a) 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; 

1) Birinci paragrafında yer alan "kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye 
Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar 
verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 nci maddenin II - Teknik Hizmetler 
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Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)" 
ibaresi "Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet 
Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı 
olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti 
görevlileridir."şeklinde değiştirilmiştir. 

2) Son paragrafında yer alan "ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır." ibaresi ", pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, 
istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı 
paragrafa "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." cümlesi 
eklenmiştir. 

b) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendine 
"Başbakan Müşavirleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek 
Müşavirleri" ibaresi eklenmiştir. 

(6) 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur 
ve yardımcı hizmetler personeline;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Savunma Bakanlığı ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;" ibaresi eklenmiştir. 

(7) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "özel bütçeli" ibaresi ile aynı maddenin 
onüçüncü fıkrasının bir ila dördüncü cümleleri madde metninden çıkarılmıştır. 

(8) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 100 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri "(1) Genel 
bütçeden yapılacak hazine yardımları," şeklinde değiştirilmiştir. 

(9) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme 
yapılanlara," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

b) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir." 
ibaresi "10 TL tutarında toplu görüşme primi verilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

(10) 13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yıllık tutarı kadar" ibaresi 
"yıllık tutarının üç katma kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 

(11) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan "yetkili satıcı olan yerlerin 
dışında;" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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(12) 18/2/1998 tarihli ve 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet ve üniversite" ibaresi "birinci basamak 
resmi sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite" şeklinde değiştirilmiştir. 

(13) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(14) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"k) Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve 
telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış 
sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne 
kadar adli para cezası verilir. Satışın internet ortamından yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir 
ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır." 

(15) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (2) numaralı 
bendine "otobüs," ibaresinden sonra gelmek üzere "minibüs, kamyonet, traktör," ibaresi eklenmiş 
ve 30 uncu ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(16) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun; 

a) Eki (II) sayılı Cetvelin "B-Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne "2)Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu" sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ibareler eklenmiş ve sıra numaraları 
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"3)Atatürk Araştırma Merkezi 

4)Atatürk Kültür Merkezi 

5)Türk Dil Kurumu 

6)Türk Tarih Kurumu" 

b) Eki (III) sayılı Cetvelde yer alan "Telekomünikasyon Kurumu" ibaresi "Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu", "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu" ibaresi 
"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

c) 6 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten 
muhasebe birimlerince gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemleri, güvenli elektronik imza 
kullanılarak veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek güvenlik kriterlerine uygun 
olarak elektronik ortamda verilecek talimatlar çerçevesinde bu banka aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 
Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerini uygulama kapsamına almaya ve uygulamaya 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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(17) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinde yer alan " 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 23 üncü maddesinin (b) bendi gereğince" ibaresi "2/7/2008 tarihli ve 5779 
sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince" şeklinde değiştirilmiştir. 

(18) 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme 
Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "2 aylık süre" ibaresi "8 aylık 
süre" olarak değiştirilmiştir. 

(19) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa ekli Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Sözleşmeli Personeline İlişkin Aylık Ücret Sınırlarını (BRÜT TL) gösteren (III) sayılı cetvel, ekli (III) 
sayılı listedeki gibi değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle Başbakanlık 
merkez teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf ve müstesnadır. 

M A D D E 49- Bu Kanunun; 

a) 13 üncü maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendi 21/11/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde, 

c) 4 üncü ve 5 inci maddeleri yayımını izleyen ayın onbeşinde, 

ç) 26 nci maddesiyle 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 8 inci maddesi 
3/4/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 20 nci maddesi 1/9/2009 tarihinde, 

e) 19 uncu, 21 inci, 29 uncu, 31 inci, 44 üncü maddeleri ile 48 inci maddesinin sekizinci ve 
onuncu fıkraları ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendi, dokuzuncu fıkrasının (b) bendi ile 
onaltıncı fıkrasının (a) bendi 1/1/2010 tarihinde, 

f) 48 inci maddesinin ondokuzuncu fıkrası 1/7/2009 tarihinde, 

g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

M A D D E 50- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

1 SAYILI LİSTE 

KURUMU : BAŞBAKANLIK 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
GİH Stenograf 1 • 2 - 2 
GİH Stenograf 6 1 - 1 
GİH Stenograf 7 1 - 1 
GİH Stenograf 8 2 - 2 
T O P L A M 6 6 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METNE EKLİ LİSTELER 

(I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
EMH Emniyet Müdürü (UKK Üyesi) 1 10 10 
EMH Emniyet Müdürü (Pilot) 1 20 20 
EMH Emniyet Müdürü (Pilot) 2 , 10 10 
EMH Emniyet Amiri (Pilot) 2 5 5 
EMH Emniyet Amiri (Pilot) 3 5 5 
EMH Başkomiser (Pilot) 2 2 2 
EMH Başkomiser (Pilot) 3 2 2 
EMH Komiser (Pilot) 4 2 2 
EMH Komiser (Pilot) 5 2 2 
EMH Komiser Yardımcısı (Pilot) 5 1 1 
EMH Komiser Yardımcısı (Pilot) 6 1 1 

60 60 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

SINIFI UNVANI KADRO 
DERECESİ 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO 
ADEDİ ADEDİ 

TOPLAM 

EMH Emniyet Müdürü(Havacıhk 1 7 7 
Müdürü) 

EMH Emniyet Müdürü (Pilot) 1 8 8 

EMH Emniyet Müdürü (Pilot) 2 6 6 
EMH Emniyet Amiri (Pilot) 2 3 3 

EMH Emniyet Amiri (Pilot) 3 2 2 
EMH Başkomiser (Pilot) 2 2 2 
EMH Başkomiser (Pilot) 3 2 2 
EMH Komiser (Pilot) 4 2 2 
EMH Komiser (Pilot) 5 • 1 1 

EMH Komiser Yardımcısı (Pilot) 5 1 1 
EMH Komiser Yardımcısı (Pilot) 6 1 1 

35 35 
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(II) SAYILI LİSTE 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO KADRO 

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
TH Pilot 1 15 - 1 5 
YH Teknisyen 13 10 - 10 

Yardımcısı ' 
25 - 25 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

SINIFI UNVANI 
ĞİH 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO KADRO 

DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 

GİH Bilgisayar İşletmeni 

GİH 
GİH 
GİH 

Memur 
Memur 
Memur 

15 

15 

5 

20 
15 

15 

15 

5 
20 
15 

70 70 
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(III) SAYILI LİSTE 

(III) SAYILI CETVEL 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK ÜCRET SINIRLARI 
(BRÜT TL) 

GÖREV UNVANI Taban Ücreti Tavan Ücreti 

Genel Müdür 1230,00 2142,00 
Vakıflar Meclisi Üyesi, Genel Müdür Yrd., I Hukuk 
Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1155,00 2049,00 
Başmüfettiş, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşaviri, Bölge Müdürü 822,00 1989,00 
Müdür, Şube Müdürü 660,00 1718,00 
Müfettiş, Vakıf Uzmanı 

Kadro Derecesi 1 1128,00 1718,00 
Kadro Derecesi 2 1122,00 1684,00 
Kadro Derecesi 3 1085,00 1647,00 
Kadro Derecesi 4 1047,00 1609,00 
Kadro Derecesi 5 1016,00 1579,00 
Kadro Derecesi 6 984,00 1548,00 
Kadro Derecesi 7 ve Diğerleri 959,00 1498,00 

Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Kurum 
Tabibi (Daire Tabibi), Müze Araştırmacısı 

Kadro Derecesi 1 1122,00 1684,00 
Kadro Derecesi 2 1085,00 1647,00 
Kadro Derecesi 3 1047,00 1609,00 
Kadro Derecesi 4 1016,00 1579,00 
Kadro Derecesi 5 984,00 1548,00 
Kadro Derecesi 6 ve Diğerleri 959,00 1498,00 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 353) 

Türk Ceza Kanunu île Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet 

Komisyonları Raporları (1/670) 

Not: Tasan, Başkanlıkça tali olarak Avrupa Birliği Uyum, esas olarak da Adalet komisyonlarına 
havale edilmiştir. 

Sayı: B.02.0.KKG. 0.10/101-1619/3 7 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4/12/2008 

tarihinde kararlaştırılan "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Sınıraşan suçların giderek yaygınlaştığı günümüzde, uluslararası boyutta en fazla tartışılan 
konulardan birini de "yolsuzlukla mücadele" oluşturmaktadır. Gerek bireysel olarak gerek organize 
suç örgütleri aracılığıyla işlenen yolsuzluk eylemleri, çok çeşitli suç tiplerini bünyesinde 
barındırmakta; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasından, rüşvet, özel ve kamu 
sektöründe yolsuzluk, tüzel kişilerin sorumluluğu gibi birbiriyle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı 
muhtelif hukuki mülahazaları ilgilendirmektedir. Bu bağlamda, Avmpa Birliği (AB) ile tam üyelik 
müzakereleri ve Ülkemizin üyesi olduğu Avrupa Konseyi (AK) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin 
birbiriyle örtüştüğü gözlemlenmektedir. 

Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde yolsuzlukla mücadele konusu; "özgürlük, güvenlik ve 
adalet", "sermayenin serbest dolaşımı", "mali kontrol" gibi birden fazla müktesebat başlığında ele 
alınmakta olup; bunlardan "sermayenin serbest dolaşımı" faslında, "Ülkemizin karapara aklanmasının 
önlenmesine ilişkin mevzuatını müktesebatla uyumlaştırması" hususu müzakerelerin başlaması için 
açılış kriteri olarak öngörülmüştür. Nitekim bu hususlar, 2007 Türkiye İlerleme Raporunda da 
vurgulanmıştır. Diğer yandan, OECD bünyesinde çalışmalarını yürüten Mali Eylem Görev Gücü 

7:c. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
07/01/2009 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 
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(FATF) ve Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Çalışma Grubu Tavsiye 
Kararları ile Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tavsiye 
kararları; karapara aklama da dahil olmak üzere yolsuzlukla mücadele ile ilgili mevzuatımızda 
muhtelif değişiklik çalışmalarını gündeme getirmiştir. 

Bu bağlamdaki uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hazırlanan Tasarıyla 
Türk Ceza Kanununda, Ceza Muhakemesi Kanununda, Kabahatler Kanununda ve Başbakanlık 
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Maddeyle, Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmektedir. 

Evrensellik ilkesi gereğince, Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
sayılan suçların vatandaş veya yabancı tarafından yurtdışında işlenmesi hâlinde Türk hukukuna göre 
yargılama yapılacağı hüküm altına alınmaktadır. Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına göre; fıkrada yazılı suçlar hariç olmak üzere, vatandaş veya yabancı tarafından birinci 
fıkrada sayılan suçların yabancı bir ülkede işlenmiş olması halinde, fail hakkında Türk kanunlarının 
uygulanabilmesi ve dolayısıyla Türkiye'de kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanının talebine bağlı 
kılınmıştır. OECD Uluslararası Ticari işlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin 
Önlenmesi Sözleşmesinin 5 inci maddesinde ise, rüşvet suçu bakımından yapılacak kovuşturma 
işlemlerinde milli ekonomik çıkar ve siyasi mülahazaların milli hukukların düzenlenmesinde etkili 
olmaması gerektiği önemle vurgulanmıştır. Nitekim Ülkemiz hakkında gerçekleştirilen OECD 
II. Aşama incelemesinde, Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin istisnai bir düzenleme 
niteliğinde olduğu vurgulanarak, rüşvet suçunun Türk vatandaşı tarafından yurtdışında işlenmiş 
olması halinde 11 inci maddenin değil 13 üncü maddenin uygulanabileceği belirtilmiş ve kovuşturma 
yapılabilmesi bakımından Adalet Bakanının talep şartının aranması eleştiri konusu yapılmıştır. 

Maddede yapılan değişiklikle, söz konusu Sözleşmenin 5 inci maddesinin uygulanması 
bağlamında, Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan 
"rüşvet (madde 252)" suçu madde metninden çıkartılmak suretiyle Sözleşmenin iç hukuka 
uyarlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2- Türk Ceza Kanununun "Eşya müsaderesi" başlıklı 54 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının başında "îyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla..." ibaresine açıkça yer verilmiş 
olmasına karşılık, "Kazanç müsaderesi" başlıklı 55 inci maddesinin ilk fıkrasında "Bu fıkra hükmüne 
göre müsadere karan verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir." 
hükmüne yer verilmekle yetinilmiştir. 55 inci maddenin gerekçesinde, "Bu hükmün uygulanmasında 
mağdurun ve iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları korunacak, bunlara ait maddi değerler kazanç 
müsaderesine tabi tutulmayacaktır." denilmiş olmasına rağmen, madde metninde sadece mağdura 
vurgu yapılmıştır. 

Suçun işlenmesi suretiyle elde edilen ya da suçun konusunu oluşturan eşya bilahare yani suç 
tamamlandıktan sonra bir başkasının mülkiyetine geçebilir. Eşyayı bu özelliğini bilerek iktisap eden 
kişinin fiili esasen suç oluşturduğu için, bu durumda kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerin 
işletilmesi bakımından bir sorun söz konusu değildir. Ancak, suçun işlenmesi suretiyle elde edildiğini 
veya suçun konusunu oluşturduğunu bilmeden Türk Medeni Kanununun koruduğu iyiniyet kuralları 
(md. 3) çerçevesinde eşyayı iktisap eden kişi bakımından hukuk uygulamamızda bir sorun varlığını 
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halen devam ettirmektedir. 55 inci maddede, kazanç müsaderesiyle bağlantılı olarak da kaim değer 
müsaderesine ilişkin hükme yer verilmesine rağmen, suçtan elde edilen veya suçun konusunu 
oluşturan eşyayı suç tamamlandıktan sonra iktisap eden kişinin iyiniyetli olup olmadığına 
bakılmaksızın elindeki eşyaya elkonulmakta ve hatta eşya müsadere edilmektedir. Büyük bir 
haksızlığa sebebiyet veren bu uygulamanın önüne geçebilmek amacıyla 55 inci maddesinin ikinci 
fıkrasına bir cümle eklenmiştir. 

Madde 3- Maddede, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde 
edilmiş olan bir şeyin satın alınması veya kabul edilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, 
bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan ve ekonomik 
değeri bulunan her şeydir. Nitekim madde gerekçesinde, "Bir suçtan doğrudan veya dolaylı olarak 
elde edilen her türlü ekonomik değer, yani malvarlığı değerleri, bu suçun konusunu oluşturabilir." 
denilmektedir. Ancak, madde metninde sadece "eşya" ibaresine yer verilmiştir. Uygulamada çoğu zaman 
sadece madde metnine bakıldığı için, oluşan tereddütleri gidermek amacıyla, madde gerekçesindeki 
"malvarlığı değerleri" ibaresine madde metninde de yer verilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür. 

Yapılması düşünülen değişiklikle, söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketlere açıklık 
getirilmesi amaçlanmıştır. Bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde 
edilmiş olan eşya veya diğer bir malvarlığı değerini satın alan veya kabul eden kişi gibi, satan veya 
herhangi bir çıkar karşılığı olmaksızın devreden kişinin de cezalandırılması gerektiği hususuna açıklık 
getirilmesinde fayda mülahaza edilmiştir. Ancak, bu eşya veya diğer malvarlığı değerinin elde edildiği 
suçu işleyen, bu suçun işlenmesine iştirak eden kişinin söz konusu eşya veya diğer malvarlığı değerini 
satmak veya devretmek dolayısıyla tekrar cezalandırılmasının önüne geçmek amacıyla, madde 
metnine "bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin" ibaresi eklenmiştir. 

Öte yandan, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerinin, önem ve kıymetinin çok farklı 
olabileceği ve çoğu zaman bu değerin miktarının tam olarak tespitinin mümkün olmadığı dikkate 
alınarak, hapis cezası ile birlikte hükmolunabilecek adli para cezasının üst sınırının arttırılmasının 
gerekli olduğu düşünülmüştür. 

Madde 4- Suç ve suçluluğun ortaya çıkartılmasında etkin ceza hukuku araçlarından birisi de 
etkin pişmanlık kurumudur. Türk Ceza Kanununda müstakilen hangi suçlar bakımından bu 
müessesenin uygulanabileceği ilgili maddelerinde ayrı ayrı tasrih edilmiştir. Rüşvet suçu da bu suçlar 
arasında bulunmaktadır. Etkin pişmanlık müessesesinin uygulanmasından beklenen yarar, rüşvet 
suçları bakımından etkili bir yöntem olmakla birlikte, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi 
suçu bakımından beklenen yararı göstermemektedir. Nitekim yabancı kamu görevlilerine rüşvet 
vermek suretiyle işlenen rüşvet suçu bakımından rüşvet verenin etkin pişmanlık hükümlerinden 
yararlandırılması, çoğu zaman sadece bu kişinin cezadan kurtulmasını sağlamakta ve fakat rüşveti 
alan yabancı kamu görevlilerinin cezalandırılmasını sağlama bakımından beklentilere cevap 
vermemektedir. Bu nedenle, maddeye yeni bir fıkra eklenmek suretiyle rüşvet suçuna ilişkin etkin 
pişmanlık hükümlerinin yabancı kamu görevlilerine rüşvet verenler bakımından uygulanmasının 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik 
sisteme sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden 
olduğundan, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, Türk Ceza Kanununun 282 nci 
maddesinde suç olarak tanımlanmıştır. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 



- 4 -

öncül suçu bakımından eşik sistemi benimsenmiş ve alt sının bir yıl veya daha fazla hapis cezasını 
gerektiren suçların, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçunun öncül suçları 
olduğu kabul edilmiştir. Ancak, OECD bünyesinde çalışmalarını yürütmekte olan FATF tarafından 
yayımlanan 40 Tavsiye'ye göre; eşik sistemini benimseyen ülkelerin alt sınırı altı ay hapis cezasını 
gerektiren suçlan öncül suç kapsamına almalan gerekmektedir. Bu nedenle, Türk Ceza Kanununun 
282 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, FATF Tavsiyelerine uyum sağlamak 
amacıyla, öncül suçlara ilişkin bir yıl olarak düzenlenen eşik, altı aya indirilmiştir. 

Aynca, maddenin birinci fıkrasında öngörülen ve yurt dışına çıkarma dışında kalan tüm fiiller 
için iki ayn amacı birlikte arayan "gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği 
konusunda kanaat uyandırmak" şeklindeki manevî unsur bağlamındaki amaca açıklık getirmek 
düşüncesiyle, söz konusu ibarede yer alan "ve" bağlacı "veya" olarak değiştirilmiştir. Öte yandan, 
izlenen ceza siyasetinin gereği olarak söz konusu suçun ceza miktarları artınlmış ve bu suretle OECD 
üyesi diğer ülkelerin mevzuatındaki yaptırım miktarları arasında yeknesaklığın sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Maddeye ikinci fıkra olarak eklenen hükümle yeni bir suç ihdas edilmiştir. Buna göre, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu 
özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak fiilleri ayrı bir suç 
oluşturacaktır. Ancak, seçimlik hareketli bu suç dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için, birinci 
fıkrada tanımlanan suçun işlenişine iştirak etmemiş olması gerekmektedir. Bu suçun öncül suçunu 
sadece maddenin birinci fıkrasındaki suç, yani suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu 
oluşturacaktır. Bu yeni suç ile Türk Ceza Kanununun 165 inci maddesinde tanımlanan suç eşyasını 
satın almak veya kabul etmek suçu arasında bir özel norm - genel norm ilişkisi söz konusu olacaktır. 
Tanımlanan bu yeni suç, suç eşyasını satın almak veya kabul etmek suçundan farklı olarak, ancak 
doğrudan kastla işlenebilir. Yani failin, satın aldığı, kabul ettiği, bulundurduğu veya kullandığı 
malvarlığı değerinin, suçtan kaynaklanan ve aklama işlemlerine tabi tutulan malvarlığı değeri 
olduğunu muhakkak surette bilmesi gerekmektedir. 

İkinci fıkrada yapılan bu suç tanımı ile, 1988 tarihli Viyana Sözleşmesinin 3(1 )(c)(i) ve Palermo 
Sözleşmesinin 6(l)(b)(i) maddelerindeki aklama suçunu oluşturan "bulundurma" ve "kullanma" 
fiillerinin karşılığına mevzuatımızda yer verilmiş olmaktadır. Söz konusu Sözleşmelere göre, "satın 
alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma fiillerinin suç oluşturabilmesi için, malvarlığı 
değerlerinin, bu fiillerin işlendiği sırada suçtan kaynaklanan ve aklama işlemlerine tabi tutulan 
malvarlığı değerleri olduğunun fail tarafından muhakkak surette bilinmesi gerekmektedir. Bu suretle, 
söz konusu Sözleşmelerden kaynaklanan uluslararası yükümlülüğümüzün karşılanması 
amaçlanmaktadır. 

Söz konusu maddede yapılan değişikliklerle aynı zamanda 2005/60 sayılı Karapara Aklama ve 
Terörün Finansmanı Amacıyla Mali Sistemlerin Kullanılmasının Önlenmesine Dair Avrupa Birliği 
Direktifi başta olmak üzere AB müktesebatı ile uyum sağlanmış olacaktır. 

Madde 6- Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama 
suçunun, daha etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması amacıyla, bu suçların da Ceza 
Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesine göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde 
görülmesi amacıyla bu düzenleme yapılmıştır. 
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Madde 7- Uygulamada çıkan bir takım tereddütleri gidermek amacıyla, uzlaştırma kapsamına 
giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte 
işlenmiş olması halinde de uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir. 

Madde 8- Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinde tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı 
uygulanamayacağı, ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanabileceği 
düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesinde ise tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek 
güvenlik tedbiri olarak faaliyet izninin iptali ve müsadere kararı verilebileceği düzenlenmiştir. Bir 
özel hukuk tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde ve bu tüzel kişinin yararına olarak bir suç işlenmesi 
halinde, tüzel kişi bakımından adli para cezasına hükmetmek mümkün değilse de, bu tüzel kişilerin 
faaliyetlerinin hukuk zemininde disipline edilebilmesini temin amacıyla, organlarını oluşturan veya 
temsilcisi sıfatını taşıyan kişilerin en azından dikkat ve özen yükümlülüğünü vurgulamak için; belirli 
suçların bir özel hukuk tüzel kişisinin yararına olarak işlenmesi halinde, bu suçları işleyen kişiler 
hakkında mahkumiyet kararı verildiği takdirde, ayrıca bu tüzel kişi hakkında da idari para cezası 
verilebilmesine imkan tanımak gerekmiştir. Yapılan düzenlemede, tüzel kişinin yararına olarak 
işlenen suçlar sayma yöntemi ile belirlenmiştir. 

Yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak taraf olduğumuz sözleşmeler bakımından uluslararası 
alanda maruz kaldığımız eleştirilerin önüne geçmek amacıyla, Kabahatler Kanununa eklenen yeni bir 
maddeyle, bir özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla 
birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından, yolsuzluk olarak 
nitelenen bazı suçların tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, tüzel kişiye de idari para cezası 
verilmesine imkan tanınmıştır. 

Madde 9- Avrupa Birliği ile yürütülen müzakereler çerçevesinde, 32 no'lu Mali Kontrol faslında 
yerine getirilmesi gereken önceliklerden biri de, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi 
oluşturulması veya mevcut bir birime bu görevin verilmesi hususudur. Bu kapsamda, Avrupa Birliği 
Sahtecilikle Mücadele Ofisinin muhatap kuruluşu olarak daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu 
belirlendiğinden, Başbakanlık Teftiş Kurulunun mevcut yapısı, yasal yetki ve görevleri bağlamında, 
AB ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Kurulun Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi 
olarak da görevlendirilmesi amacıyla Teftiş Kurulunun görevleriyle ilgili maddede gerekli düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde 10 - Yürürlük maddesidir. 

Madde 11 - Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 12/02/2009 

Esas No.: 1/670 

Karar No.: 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 07/01/2009 tarihinde Başkanlığınıza sunulan (1/670) esas numaralı 
"Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 
Başkanlığınızca, 15/01/2009 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyon 
olarak ise Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 27/01/2009 tarihli 27. toplantısında, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) temsilcilerinin de katılımıyla anılan Kanun Tasarısı'nı inceleyip 
görüşmüştür. 

Tasan ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, rüşvet, özel ve kamu sektöründe 
yolsuzluk, tüzel kişilerin sorumluluğu gibi birbiriyle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı 
konularda, Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik müzakereleri, Ülkemizin üyesi bulunduğu Avrupa 
Konseyi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde 
yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bağlamında; Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi 
Kanunu, Kabahatler Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmaktadır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında Hükümet temsilcisi tarafından aşağıdaki 
hususlar belirtilmiştir: 

- Tasarı doğrudan doğruya AB müktesebatı ile ilgili değildir. Ancak ülkemizin üyesi bulunduğu 
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) ve 
OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi 
Sözleşmesi (Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi) kapsamında ülkemizde yapılan incelemeler sonucunda 
oluşturulan raporlarda ülkemize yöneltilen eleştirileri karşılamak üzere hazırlanan bir Tasarıdır. 

- AB müktesebatında her üç mekanizmanın standartlarına atıflar yapılmakta ve bu kuruluşlar 
tarafından hazırlanan raporlar Avrupa Komisyonu tarafından izlemeye alınmaktadır. Anılan 
raporlarda ortaya konulan tavsiyelerin ülkemiz tarafından gerçekleştirilmesi de AB tarafından olumlu 
gelişme olarak değerlendirilmektedir. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programı'nda da OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi ve GRECO'dan doğan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinin takip edileceğine ilişkin ifadeler yer almaktadır. 

- Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin olarak AB 
müktesebatında temel belge niteliğini haiz olan 25/10/2005 tarihli ve 2005/60 sayılı Avrupa Konseyi 
Direktifi, FATF tavsiyeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 

ABGS temsilcisi tarafından aşağıdaki hususlar ifade edilmiştir: 

- Konuyla ilgili olarak 2008 İlerleme Raporu'nda "Genel olarak, yolsuzlukla mücadele alanında 
sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Yolsuzluk halen yaygındır. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasal 
çerçeve ve kurumsal düzenlemelere ilişkin olarak sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Genel bir strateji, 
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eylem planı ile eşgüdüm mekanizmasının bulunmamasının sürmekte olması bu konudaki endişelerin 
devam etmesinin nedenidir. " şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. AB Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programı'nda ise "Yolsuzlukla mücadele kapsamında Türkiye 'de Saydamlığın 
Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu'nun Sekretarya hizmetini yerine 
getiren Başbakanlık Teftiş Kurulu, Türkiye 'de iyi yönetişim ve şeffaflığın artırılması ile yolsuzlukla 
mücadele eden kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele 
stratejisi geliştirilmesi hususlarındaki çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir." 
yönünde bir ifade yer almaktadır. 

- Yolsuzluk alanı, ülkemize ilişkin AB dokümanlarında, uluslararası diğer mekanizmalara en 
çok atıf yapılan alanlardan birisi durumundadır. Konuyla ilgili AB direktifleri de FATF, Avrupa 
Konseyi GRECO ve OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubunun 
raporlarındaki tavsiyelerden ilham almaktadır. Ülkemiz söz konusu mekanizmalara taraf olduğundan, 
ilgili raporlardaki tavsiyeler de AB sürecimizde önem arz etmektedir. 

- AB'nin yolsuzlukla mücadele konusunda en önemli beklentisi, yolsuzlukla mücadelenin 
eksikliğinden ziyade, halihazırda 120'den fazla denetim mekanizması ve kurumun konuyla ilgili 
uğraş verdiğini kabulle, anılan denetim mekanizmaları arasında etkin koordinasyonun sağlanmasıdır. 

- Ülkemiz için öncelikli alanlardan birisi de "Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi" nin 
hazırlanmasıdır. 26/01/2009 tarihinde gerçekleştirilen "Reform İzleme Grubu" toplantısında da söz 
konusu stratejinin hazırlanması hususu öncelikli hedefler arasında belirlenmiştir. Bu Tasarıyla yapılan 
değişikliklerin anılan stratejinin oluşturulması hususunda önemli katkısı olacaktır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı yetkilisi tarafından, yolsuzluk ve sahtekârlıkla mücadele 
konusunda Estonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Letonya ve Macaristan gibi üye ve aday ülkelerde 
bazı birimler oluşturulduğu; bunlann bağımsız bir mekanizma olarak kurulmayıp konu ile ilgili olarak 
Başbakanlık, Başsavcılık, Maliye Bakanlığı, İç Denetim ve Mali Soruşturmalar Müdürlüğü gibi 
kurumların görevlendirilmesi yoluna gidildiği; bu çerçevede Ülkemizde Anayasanın 112. maddesi de 
gözetilerek koordinasyon birimi olarak Başbakanlığın belirlenmesinin AB ülkeleri uygulamalarıyla 
da uyumlu olduğu; ayrıca yolsuzlukla mücadelenin "Yargı ve Temel Haklar" başlıklı 23. Fasıl 
açısından bir açılış kriteri ve "Mali ve Bütçesel Hükümler" başlıklı 33. Fasıl açısından ise kapanış 
kriteri olduğu ifade edilmiştir. 

Bu aşamada Tasannın maddeleri üzerinde aynca görüşme yapılmayıp Tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler üzerinden esas komisyona görüş bildirilmesi ve maddeler konusundaki görüşlerin ve 
değişiklik önerilerinin Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında ortaya konulması 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü üzerinde aşağıdaki hususlar belirtilmiştir: 

- Her ne kadar Hükümet yetkilisi tarafından konunun AB müktesebatı ile doğrudan bir bağlantısı 
olmadığı ifade edilse de AB'nin taraf olduğu sözleşmeler de geniş anlamda müktesebat içinde 
değerlendirilerek Tasarı AB müktesebatı ile doğrudan bağlantılı kabul edilmelidir. 

- Yolsuzlukla mücadele AB'nin de özel önem verdiği bir konu olduğundan AB uygulamalarının 
izlenmesi ülkemizin konu ile ilgili olarak yol alması açısından önem arz etmektedir. Üye ülkelerde 
yolsuzlukla mücadele konusunda tek bir yapı söz konusu olmayıp konunun farklı yapı ve kurumlarla 
gerçekleştirilmesi yoluna gidilmektedir. 
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- Ülkemizde çok fazla denetim birimi olup bunlar arasında mükerrerlik ve çatışmalar da 
mevcuttur. Anılan denetim işlerinin koordine edilmesi, ülkemizdeki denetim sisteminin iyileştirilmesi 
açısından da faydalı olacaktır. Tasarı ile Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak görev 
yapmak üzere "Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı" görevlendirilmektedir. Bu görevlendirmenin, 
AB konularında da muhatap kurum konumunda olan Başbakanlık altında bir Başkanlığa verilmesinin 
yerinde olduğu düşünülmektedir. 

-Tasarının AB İlerleme raporlarında yolsuzlukla mücadele kapsamında atılacak adımlar arasında 
gösterilen "milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına" ilişkin herhangi bir hüküm içermemesi 
bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

-Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin 6. maddesinin birinci fıkrasına göre 
"Her Taraf Devlet, iç hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, yolsuzluğun önlenmesi 
hakkında bilgiyi arttırmak ve yaymakla görevli birim ya da birimlere, görevlerini etkin bir biçimde 
ve gereksiz etkilerden uzak olarak yerine getirebilmeleri için gerekli özerkliği tanıyacaktır." 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, bu bağlamda gereksiz etkilerden uzak ya da tarafsız olabilecek 
bir yapı olarak görünmemektedir. 

- AB, anılan sözleşmelere bir örgüt olarak taraf değilse, Tasannın AB müktesebatı içerisinde 
değerlendirilmesi bir zorunluluk arz etmemektedir. Bu açıdan öncelikle AB'nin bir örgüt olarak anılan 
sözleşmelere taraf olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

- Tasarı ile düzenlenen alanda temel belgelerden olan 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop 
Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi) hükümlerine 
uyumun gözetilip gözetilmediği de ele alınmalıdır. 

- Tasarının 3. maddesinde, "suçun işlenmesine iştirak etmeksizin satan, devreden, satın alan 
veya kabul edenler" için bir cezai yaptırım düzenlemesine gidilmektedir. 5. maddede ise "suçun 
işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek 
satın alan ... " şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. 3. maddede belirtilen suç açısından da "suçun 
özelliğini bilme" unsurunun eklenmesinin gerekip gerekmediği irdelenmelidir. 

-Tasarının 9. maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 20. maddesine eklenen (d) bendinde yer alan 
"Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde" ifadesi Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon 
Birimi'nin hareket alanını sınırlayıcı niteliktedir. Nitekim Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar 
dışında farklı dayanaklara istinaden Birimin koordinasyon sağlaması söz konusu olabilir. Bu 
çerçevede anılan ifadenin madde metninden çıkanlması hususu değerlendirilmelidir. 

- Tasarının 1. maddesi ile getirilen düzenleme çerçevesinde rüşvet suçu açısından Adalet 
Bakanının talep şartı kaldırılmış olmakta ve Türk vatandaşlan açısından sadece şikayetle yargılama 
yapılabilmesi öngörülmektedir. Ancak TCK' nin 12. maddesinde, yabancılar açısından Adalet 
Bakanının istemi şartı korunmaktadır. Bu iki hükmün, "eşitlik ilkesi" açısından irdelenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Türk vatandaşlarına da yabancı ülkelerde bu yönde bir istisna getirilip 
getirilmediğinin de değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Komisyon üyelerinin ifadelerini müteakiben Hükümet temsilcisi tarafından cevaben aşağıdaki 
hususlar belirtilmiştir: 
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- Avrupa Konseyi GRECO Raporlarında dokunulmazlığın kaldırılması değil, yeniden ele 
alınması ile ilgili tavsiyeler yer almaktadır. Diğer yandan yasama dokunulmazlığı ile ilgili düzenleme 
yapılması Anayasa değişikliğini gerektirmektedir. Anayasanın 175. maddesine göre TBMM üye 
tamsayısının üçte biri tarafından Anayasa değişikliği teklifi verilebileceğinden bu alanda düzenleme 
yapılması Yüce Meclisin takdirindedir. 

-AB Komisyonu, FATF'a üye olmakla birlikte Avrupa Konseyi GRECO ve OECD Uluslararası 
Ticari İşlemlerde Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'na gözlemci statüsünde katılmaktadır. 

- AB'nin 1997 tarihli Ortak Tutum Belgesi'nde, üye devletlerin yabancı kamu görevlilerinin ve 
uluslararası örgütlerde çalışan görevlilerin rüşvet almasını suç sayacak uluslararası belgenin 
imzalanması ve adli yardım, suçluların iadesi, yolsuzlukla mücadele konusunda AB maddi çıkarlarının 
korunması konusunda üye devletlerin birbirleriyle imzalayacakları belgelerin Avmpa Konseyi ve 
OECD metinlerine uyumunun sağlanmasının takip edileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla anılan 
mekanizmalar tarafından oluşturulan tavsiyelerin AB müktesebatı dahilinde olduğunun kabulü 
gerekmektedir. 

- Tasan hazırlanırken Viyana Sözleşmesi hükümleri de dikkate alınmakla birlikte Tasan ile özellikle 
FATF, Avrupa Konseyi GRECO ve OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvetle Mücadele Çalışma 
Grubunun tavsiyelerine uyumun sağlanması yönünde kara paranın aklanmasına, suç eşyasının satın 
alınması durumundaki uygulamalara ve tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 

- TCK' daki mevcut düzenlemeye göre bir Türk veya yabancı rüşvet suçu işlediğinde bu kişinin 
Türkiye'de yargılanması Adalet Bakanının talebine bağlıdır. OECD Rüşvetle Mücadele 
Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre devletler, yabancı kamu görevlisine rüşvet verme suçlarında hiçbir 
şekilde ekonomik, siyasi veya kişisel çıkar gözetmemelidirler. Bu sözleşme bağlamında, inceleme 
heyeti tarafından, Adalet Bakanının talepte bulunurken siyasi ya da ekonomik çıkar gözetebileceği 
mülahazasıyla, 13. maddede yer alan Adalet Bakanının talebi hususunda, değişiklik tavsiye edilmiştir. 
Uygulamada herhangi bir savcılıktan soruşturma ile ilgili evrak tamamlanıp Adalet Bakanlığı'na 
gönderildiğinde ve soruşturma yapılması yönünde deliller bulunduğunda Adalet Bakanının izin 
vermemesi durumu söz konusu olmamaktadır. Ancak OECD yetkililerinde bu yönde oluşan şüphe 
nedeniyle anılan maddede değişiklik tavsiyesinde bulunulmuştur. Özellikle yurt dışındaki Türk 
şirketlerinin bu tip suçu işleme ihtimali doğduğunda hiçbir şekilde ülkemizde yargılama yapılmasına 
engel olunmaması düşüncesiyle yapılan tavsiye doğrultusundaki değişiklikle Türk şirketleri hakkında 
TCK' mn 11. maddesinin uygulanabileceği değerlendirilmiştir. 

- OECD incelemeleri neticesinde yapılan eleştiriler, suçun bir Türk vatandaşı tarafından yurt 
dışında işlenmesi halinde soraşturmanın Adalet Bakanının talebine bağlı kılınmış olmasıydı. 
Yabancıların yurt dışında işlemiş oldukları suçlar açısından ise daha önce maddede yapılan 
değişiklikle Adalet Bakanının talebi şartı Türkiye'nin tüm dünyada işlenmiş suçları kovuşturuyor 
duruma düşmesini engellemek amacıyla getirilmiştir. Günümüzde bir ülkenin herhangi bir yabancı 
vatandaşı yargılamasının belli şartlara tabi kılınması normal bir durum olarak kabul edilmektedir. 

- 282. maddenin ikinci fıkrası, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda 
"bulundurma" ve "kullanma" fiillerinin cezalandırılması gerektiği konusunda Viyana ve Palermo 
Sözleşmeleri yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla getirilmiştir. 282. maddedeki düzenleme, 
165. maddenin özel bir düzenleniş biçimi olup, 165. madde paralelinde bir düzenlemedir. Her iki 
düzenlemedeki amaç da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin tedavül etmesinin engellenmesidir. 
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Suçlar kasten işlenebildiğinden, satın alan ya da kabul eden kişinin malvarlığının suçtan 
kaynaklandığını bilmesi gerekmektedir. "Bu özelliğini bilerek satın alma" ifadesi 282. maddede 
açıkça yazılmış olmakla birlikte 165. maddede bu konuda açıklık olmaması bir eksiklik olarak 
değerlendirilmemelidir. Nitekim 165. maddedeki suçun işlenebilmesi için eşyanın ya da malvarlığı 
değerinin suçtan kaynaklandığının da bilinmesi gerekmektedir. 

Tasarının 9. maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 20. maddesine eklenen (d) bendi, Başbakanlık 
Teftiş Kurulu'nun sadece AB ile bağıtlanan anlaşmalar çerçevesinde değil, genel anlamda yolsuzlukla 
mücadele koordinasyon birimi işlevini üstlenmesinin sağlanması amacıyla verilen önerge 
doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmaları da kapsamak üzere, Yolsuzlukla Mücadele 
Koordinasyon Birimi olarak görev yapmak; bu kapsamda inceleme, soruşturma, işbirliği ve gereken 
bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak. " 

Tasannın tümü kabul edilerek muhalefet şerhleri raporumuza eklenmiştir. 

Raporumuz, Adalet Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Yaşar Yakış 

Başkanvekili 

Lütfı Elvan Fazilet Dağcı Çığlık 

Erzurum 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
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Sözcü 
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Osman Çakır 

Samsun 

Üye 
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Siirt 
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Üye 

İbrahim Kavaz 

Üye 
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(İmzada bulunamadı) 

Üye 

İsmail Hakkı Biçer 
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Üye 
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İstanbul Erzurum 

Üye 
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Üye 

Cüneyt Yüksel 

Mardin 

(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 

M. Şükrü Elekdağ Nevin Gaye Erbatur 

İstanbul Adana 

(Muhalefet şerhim ektedir) (Karşı oy yazım ektedir) 

Üye Üye 

Ahmet Kenan Tanrıkulu Mithat Melen 

İzmir İstanbul 

(Karşı oy yazım ektedir) (Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 

Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
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Üye 

Hüseyin Pazarcı 
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KARŞI OY YAZISI 

AB Uyum Komisyonunda görüşülen "Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na aşağıdaki hususlar nedeniyle karşı olduğumuzu belirtiriz. 

1. Yolsuzlukla mücadele ülkemiz açısından fevkalade önemli hayati bir konudur. AB sürecinde 
de önem verilen hususlardan biridir. Diğer yandan gerek OECD gerekse GRECO kararlan ülkemizin 
bu konuda köklü tedbirler almasını gerektirmektedir. Bunlardan ziyade ülke insanımıza ve milletimize 
TBMM'nin yapması gereken en önemli görevlerden biridir. 2008 yılında Almanya'da uluslararası 
Transparency International adlı kuruluş Türkiye'yi yolsuzluklar açısından 58. sırada göstermiştir. (Az 
yolsuzluk olan ülkeler üst sıralarda, çok olanlar alt sıralarda yer almaktadır.) 

Bu nedenle; 

a) Öncelikle milletvekili dokunulmazlıklan olmak üzere her türlü dokunulmazlık kaldırılmalıdır. 

b) Yolsuzlukla etkin mücadele için gerekli politikaları belirlemek ve ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyonu sağlamak üzere özerk bir yapıda "Yolsuzlukla Mücadele Kurulu" kurulmalıdır. 

c) "Siyasi Etik, Siyasi Ahlâk" kurallannı içeren "Siyasi Ahlâk" yasası çıkanlmalıdır. 

d) "Yolsuzlukla Mücadele" konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun önerileri ele 
alınmalıdır. 

e) Siyaset-Medya-İş Dünyası ilişkilerinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesinin 
temini için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

2. Görüştüğümüz yasanın 1. maddesi T.C.K. nun 13. maddesinde düzenleme yapmaktadır. Ancak 
12. maddenin de yeniden düzenlenerek yabancılarca işlenen suçların yargılanmasında getirilen 
ayrıcalığın ortadan kaldırılması ve Adalet Bakanının yabancılara olan korumasının kaldınlarak Türk 
vatandaşları ile eşitlik sağlanmalıdır. 

3. 3. maddede "suçun işlenmesine iştirak etmeksizin" ibaresinden sonra "bu özelliğini bilerek 
satın alan ... " ibaresinin eklenmesi bilmeden bu tür eşyayı satın alanları cezalandırmaktan 
koruyacaktır. 

4. 9. maddede yer alan "Teftiş Kurulu Başkanlığı" yolsuzluklar konusunda yeterli olamaz, çünkü 
özerk ve bağımsız değildir. Başbakana bağlıdır. Dolayısıyla yolsuzlukları yapanlan Başbakan'ın veya 
Müsteşarın emri ve onayı ile takip edeceğinden etkili bir mücadele için fayda sağlayamaz. Yeni bir 
düzenleme gereklidir. 

Prof. Dr. Osman Çakır Mithat Melen Ahmet Kenan Tanrıkulu 

Samsun İstanbul İzmir 
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K A R Ş ı O Y Y A Z ı S ı 
21.01.2009 

Görüşülen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı"na aşağıdaki gerekçe ile "KARŞI OY" kullanmaktayız. 

Tasarının 9. maddesi ile 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin "Teftiş Kurulu Başkanlığı" başlıklı 20. maddesine ilave edilen "d" bendi Tasarı 
metninden çıkartılmalıdır. 

2003 yılında kabul edilen ve Türkiye tarafından da imzalanan "Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla 
Mücadele Sözleşmesi"nin 6'ncı maddesinin l'inci fıkrasında: 

"Taraf Devlet, iç hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak uygun birim kurulmasını" 
öngörmektedir. 

Bu nedenle, Başbakanlık Teftiş Kurulu gibi siyasi bir kuruma bağlı bir yapıdan ziyade, özerk ve 
tam bağımsız bu "Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi"nin kurulması şarttır. 

Nevin Gaye Erbatur Algan Hacaloğlu 

Adana İstanbul 

M U H A L E F E T Ş E R H I 
29 Ocak 2009 

AB Uyum Komisyonunda 27 Ocak 2009 tarihinde görüşülen ve gerekçesinde yolsuzlukla 
mücadele alanındaki mevzuatımızın AB müktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla hazırlandığı 
belirtilen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 
hakkındaki muhalefet şerhim aşağıda sunulmuştur: 

Saygılarımla, 

Şükrü M. Elekdağ 

İstanbul 
I. "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" nin 

"Genel gerekçe" bölümünde, Avrupa Birliği müzakere sürecinde yolsuzlukla mücadele konusunun 
bir çok fasıl çerçevesinde ele alındığı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hususundaki 
mevzuatımızın AB müktesebatına uydurulmasının "sermayenin serbest dolaşımı" faslında açılış 
kriteri olarak öngörüldüğü vurgulanarak, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele amacıyla, hem AB, hem 
de diğer uluslararası kuruluşlar bağlamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek için, Türk 
Ceza Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. 

II. Kanun tasansının incelenmesinden, bu değişikliklerin, Avrupa Birliği İlerleme Raporlannda 
yolsuzlukla mücadele bağlamında atılacak en önemli adım olarak gösterilen (1) milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması ile (2) hükümet karşısında hâkimlerin bağımsızlığını koruyacak 
önlemler, (3) bağımsız denetim ve değerlendirme kurumunun kurulması ve (4) yolsuzlukla mücadelede 
uzman polis ve savcılardan oluşacak bir birimin teşkil edilmesini kapsamadığı görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen dört kategori önlem gerçekleştirilemediği için, Türkiye bugün dünyanın en 
kirli ülkeleri arasında yer almakta; toplanan vergilerin önemli bir kısmı haramzadelerin, vurgunculann 
cebine gitmektedir. Rüşvet, israf, kayırma ve kamu kaynaklarının yağması devleti kanser gibi 
kemirmektedir. 
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Bu durum, Dünya Bankası raporlarına da aksetmiş ve siyasetçi, bürokrat ve hortumcu işadamından 
oluşan şer üçgeninin Türkiye'yi talan ettiği ve soyduğu belirtilerek, yolsuzluğun ve vurgunun sağlıklı 
bir ekonomik kalkınmanın önündeki en zararlı engellerden biri olduğunun altı çizilmiştir. Türkiye layık 
olmadığı bu kirlenmişlikten ve bunun yarattığı aşağılayıcı imajdan muhakkak kurtulmalıdır. 

Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye ısrarla tavsiye edilen yukarıda belirtilen dört kategori 
önlemden hiçbirinin önerilen kanun tasarısında ele alınmamış olması, söz konusu tasarıya yolsuzlukla 
mücadele açısından marjinal bir nitelik kazandırıyor. Bu tasan, yolsuzluğun pis çarkını durduracak 
hiçbir etkin önlem içermiyor. Kısacası, tasan "sadra şifa" değildir. 

III. Türkiye, AB ile katılım müzakerelerine oturabilmesinin şartı olarak ileri sürülen sözleşmeler 
meyanında Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesini de onaylamıştı. Anılan 
sözleşme, yolsuzluk suçlan nedeniyle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını ve onlann da 
diğer vatandaşlar gibi işledikleri suçlar dolayısıyla yargı önüne çıkmalannı ve cezai müeyyideye tabi 
tutulmalannı öngörmektedir. 

Avrupa Konseyinin bu Sözleşmeye ilişkin hazırlık çalışmalannın zabıtlanna baktığımız zaman 
şu gerekçenin öne çıktığını görüyoruz: Bir ülkede yolsuzluk, siyasetin desteğinden ve hoşgörüsünden 
yararlanmadan toplumsal bir sorun haline dönüşemez. Bu bakımdan, Avrupa Konseyi açısından 
yolsuzlukla mücadelede her şeyden evvel siyasetin temizlenmesi öncelikli bir hedef olmuştur. Bu 
amaçla da milletvekili dokunulmazlığının kaldınlması ve özellikle yolsuzluk suçlarında 
milletvekillerinin dokunulmazlıktan koruyucu bir zırh olarak yararlanmalannın önlenmesi kritik bir 
önem taşımaktadır. 

Bu yaklaşım Türkiye için de geçerlidir. Zira, bugüne kadar ortaya çıkarılan yolsuzluk ve vurgun 
olaylannın altından hep dokunulmazlık zırhındaki milletvekillerinin ve siyasilerin çıktığı görülmüştür. 
Bugünlerde yine Türkiye'yi sarsan ve art arda ortaya çıkanlan yolsuzluk ve rüşvet olaylan, ülkemizin 
en büyük sorununun kaynağında parlamenterler ile siyasi şahsiyetlerin bulunduğunu göstermiş 
bulunuyor. 

Milletvekillerinin yararlandığı sınırsız dokunulmazlık nedeniyle, onlar arasından çıkan 
yolsuzluk, hırsızlık yapan ve rüşvet yiyen kişiler, adalete sevk edilemiyor. Sonuçta parlamenterlik, 
adaletten korunmanın bir aracı haline dönüşüyor. 

Bu nedenle, temiz siyaset için, kürsü dokunulmazlığı baki kalmak üzere, dokunulmazlığın 
kaldınlması zorunludur. Ancak, iş bununla bitmiyor. Bakanlann yargılanmasını parlamentonun iznine 
bağlayan düzenlemenin de muhakkak değiştirilmesi lazım. Bunun için de Anayasamızın 100. 
maddesinin ele alınıp yeniden düzenlenmesi zorunlu. Siyasetçinin siyasetçi tarafından yargılanmasını 
öngören bu madde, yolsuzluğa bulaşmış bakanlann ve başbakanlann yargıdan kaçmalanna ve TBMM 
çatısı altında kirli pazarlıklar yapılmasına yol açmıştır. Nitekim, Türkiye'deki başbakan aklama 
skandalları dünya siyaset literatürüne geçmiştir. 

Bu bakımdan, yapılması gereken bir iş de Anayasanın 100. maddesinin değiştirilerek, 
siyasetçinin işlediği suçlardan dolayı yargılanması konusunu, siyasetçi arkadaşlannın takdirine değil, 
yüksek yargıçlann karanna bırakmaktır. 

Sonuç olarak, Türkiye'de yolsuzluk, soygun, vurgun ve rüşvet çarkının ortadan kalkması için 
milletvekili dokunulmazlığına son verilmesi, atılması gereken, olmazsa olmaz nitelikte bir adımdır. 
Bu bağlamda, Anayasanın 100. maddesinin de, bir kişinin suçlu olup olmadığını belirleme yolunun 
bir siyasi kurulun işi değil, yargının olduğu gerçeğinden hareketle değiştirilmesi gerekecektir. 
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IV. Avrupa Birliğinin 2007 ve 2008 yıllarına ait İlerleme Raporlannda Türkiye'deki yolsuzluk olgusuna 
geniş yer ayrılmış, yolsuzluk ve rüşvetin ciddi bir sorun olduğu belirtilerek, milletvekili dokunulmazlığının 
kaldınlması önerilmiştir. Ancak, yolsuzlukla mücadele alanında ülkemize başka kapsamlı tavsiyelerde de 
bulunulmuştur. Bu raporlarda bu konuda yer alan görüş ve öneriler şöyle özetlenebilir: 

• Türkiye'de yolsuzluk kamu sektöründe, merkezi ve yerel yönetimlerde yaygındır. Yolsuzlukla 
mücadelede kaydedilen ilerleme sınırlıdır. 

• Hükümetin kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi ve yolsuzluğu önlemek için etkin 
uygulayıcı kurumlar içeren bir planı yoktur. Böyle bir stratejinin geliştirilmesi en üst siyasi düzeyde 
ele alınmayı gerektirmektedir. Bu alanda politika oluşturmak, etkinlikler düzenlemek ve bunların 
uygulanmasını değerlendirmek amacıyla bir merkezi organ ve yolsuzluk konusunda, istatistik ve veri 
toplamakla görevli bir kamu kurumu kurulmalıdır. 

• Yolsuzlukla mücadelede başarı için milletvekilliği dokunulmazlığı sınırlandırılmalıdır. 

• Seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin yasal düzenleme yapılmamıştır. 

• Milletvekilleri ile akademisyenler, ordu ve yargı mensupları gibi diğer kamu görevlisi 
gruplanna ilişkin etik ilkeler bulunmamaktadır. 2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
hâlâ Başbakanlığa bağlı olup, ayrı bütçesi ya da kendi personeli bulunmamaktadır. Bu durum, 
Kurulun, etik ilkelere saygının izlenmesi ve şikayetlerin soruşturulması görevlerini yerine 
getirmesini engellemektedir. 

• Türkiye, Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) Türkiye'deki 
yolsuzluğa ilişkin 2005 yılı ilk ve ikinci ortak değerlendirme raporlarında yer alan tavsiyelerinin en 
önemlilerini yerine getirmemiştir. Bu öneriler gerçekleştirilmelidir. 

• Almanya'daki Deniz Feneri adlı hayır kurumuna karşı açılan dolandıncılık davası çerçevesinde, 
Frankfurt Main Bölge Mahkemesi, kurumun üç yöneticisini bağış olarak topladıkları fonları başka 
amaçla kullanmaktan dolayı mahkum etmiştir. Mahkeme aynca, bağışlann bir bölümünün Türkiye'de 
bulunan kuruluşlara aktarıldığını beyan etmiştir. 

V. Avrupa Birliği İlerleme Raporlannda üstünde önemle durulan GRECO'nun Türkiye hakkında 
hazırladığı iki rapordan biri olan "Türkiye Uygunluk Raporu"nun açıklanmasını Ankara uzun süre 
engellemişti. Raporun 2008 yılının başında açıklanması mümkün olunca, AKP iktidarının rapora 
olumlu bakmayışının nedeni anlaşıldı. 

Sözkonusu raporda, GRECO, AKP Hükümetini, yolsuzlukla mücadele konusunda yapmış 
olduğu önemli tavsiyeleri yerine getirmemiş olması nedeniyle eleştiriyor ve bu tavsiyelerin 
gerçekleştirilmesi için Ankara'ya 31 Ekim 2009'a kadar zaman tanıyor... AB tarafından da kuvvetle 
desteklenen bu öneriler şunlardır: 

1. GRECO, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda yapmış olduğu tavsiyeye 
Türkiye'nin uymadığını belirterek, raporunda şu hususların altını çiziyor: 

"GRECO, milletvekili dokunulmazlığı sisteminin, dokunulmazlığın kaldırılması talepleri 
hakkında karar verirken, savcılar tarafından iletilen taleplerin esasına bağlı kalacak, bu kararların 
siyasi değerlendirmeden uzak bir şekilde, spesifik ve objektif ölçüler kullanılacak şekilde yeniden 
gözden geçirilmesini tavsiye eder. Yetkililer tavsiyenin yeni oluşan parlamentoya (Temmuz 2007) 
iletildiğini ve bu hususun parlamento tarafından anayasa reformu çerçevesinde ya da bağımsız olarak 
ele alınmasının beklendiğini belirtmektedirler." 
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2. GRECO raporunda, ayrıca, yargı bağımsızlığı da ele alınmakta ve Türkiye'de hükümet 
karşısında hâkimlerin bağımsızlığını koruyacak adımların atılmamış olması eleştirilmektedir... Bu 
husus raporda şöyle ifade edilmiştir: 

"Görünen odur ki, hâkim ve savcıların denetim ve terfılerine ilişkin usulî güvencelerin yanı sıra 
hâkim ve savcı adaylarının sınav usullerine ilişkin küçük değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, 
GRECO, yürütme erki -Adalet Bakanlığı- karşısında hâkimlerin bağımsızlığını sağlayacak şekilde 
gerçek bir adım atıldığını gözlemlememiştir. Hâkimlerin tayin ve denetimleri halen Adalet 
Bakanlığına sıkı bir şekilde bağlıdır." 

3. GRECO'nun üzerinde önemle durduğu konulardan biri de, yolsuzlukla mücadelede 
hükümetten tamamen bağımsız olacak ve sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak yeni bir denetim 
ve değerlendirme kurumunun oluşturulmasıdır. Raporda, Ankara'nın bu tavsiyeye uymadığı 
vurgulanarak şu öneride bulunuluyor: 

"GRECO, yolsuzluk konusunda yeni stratejiler önermek ve yolsuzluğa karşı ulusal stratejilerin 
uygulanmasını izlemekten sorumlu olacak bir kurumun oluşturularak görevlendirilmesini, sözkonusu 
kurumun, kamu yönetimini olduğu kadar sivil toplumu da temsil etmesini ve izleme görevinde bu 
kuruma belli ölçüde bağımsızlık verilmesini tavsiye eder." 

Raporda, her ne kadar İçişleri Bakanı'nın başkanlığında kurulan Bakanlar Komitesi'nin güçlü bir 
örnek oluştursa da, GRECO'nun tavsiyesinin hükümetten tamamen bağımsız bir kurum teşkil 
edilmesi olduğu vurgulanmaktadır. 

4. GRECO, Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin etkin biçimde yürütülmesi için uzmanlaşmış 
özel bir birim kurulması üzerinde de ısrarla duruyor. Bu alanda uzman polis ve savcılardan oluşacak 
yolsuzlukla mücadele biriminin, bugüne kadar kurulmadığına işaret ediyor. GRECO bu tavsiyesini 
ve sonucunu şöyle açıklıyor: 

"GRECO yolsuzlukla mücadelede kolluk kuvvetlerine tavsiyede bulunacak ve yolsuzluk 
suçlarında soruşturma ve adli tahkikat yapacak, ilgili veri tabanlarına erişim de dahil olmak üzere 
kolluk kuvvetleri arasında bilgi paylaşımını sağlayacak merkezi bir ihtisas birimi kurulması veya 
mevcut kurumlardan birinin bu amaçla görevlendirilmesini tavsiye eder." 

VI. Görüleceği üzere, Avrupa Birliği ve GRECO, Türkiye'yi kanlı dizanteri gibi tüketen 
yolsuzluk hastalığıyla mücadele etmek için ülkemize uygun ve denenmiş bir reçete yazmışlardır. 

Türkiye yolsuzlukla mücadelede ve siyaset kurumunun bu pislikten arınmasında samimi ise, bu 
reçeteyi muhakkak uygulamalıdır. 

Bu yolda atılacak ilk adım, milletvekili dokunulmazlığının - kürsü dokunulmazlığı muhafaza 
edilmek kaydıyla- kaldırılması olmalıdır. 

Bunun kadar önemli ikinci adım da, gerçek anlamda bir yargı bağımsızlığının 
gerçekleştirilmesidir. Bunun için, Adalet Bakanı ile müsteşarın Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kurulundan çıkarılması yeterlidir. Ancak, bunun kapsamlı bir adalet reformu ile tamamlanmasına 
Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 

Tabii, yolsuzlukla mücadelede Türkiye'nin kurumsal yapısının etkin ve yeterli hale getirecek 
olan diğer iki GRECO önerisinin de yerine getirilmesi ihmal edilmemelidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 

Esas No.: 1/670 16/4/2009 

Karar No.: 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" (1/670) 15/1/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna; esas 
Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, 1/670 esas numaralı Kanun Tasarısını, 27/1/2009 tarihli 27 nci 
toplantısında Adalet Bakanlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mali Suçlan Araştırma Kurulu 
Başkanlığı (MASAK) ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) temsilcilerinin katılımıyla 
inceleyip görüşmüş ve raporunu 12/2/2009 tarihinde Başkanlığınıza sunmuştur. 

Komisyonumuzca 1/670 esas numaralı Kanun Tasarısı, 9/4/2009 tarihli 46 nci toplantısında, 
Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) temsilcilerinin 
katılımlarıyla incelenip görüşülmüş ve görüşmeler tutanağa bağlanmıştır. Raporun hazırlanmasında, 
tali komisyon olan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun raporundan da faydalanılmıştır. 

Tasan ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, rüşvet, özel ve kamu sektöründe 
yolsuzluk, tüzel kişilerin sorumluluğu gibi birbiriyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı 
konularda, AB ile tam üyelik müzakereleri, Ülkemizin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve Ekonomik 
İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde yerine getirilmesi gereken 
yükümlülükler bağlamında; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunda değişiklikler yapılmaktadır. 

Tasarının geneli üzerindeki müzakereler sırasında Hükümet temsilcisi tarafından aşağıdaki 
hususlar dile getirilmiştir: 

Tasarıyla, uluslararası toplumun bir parçası olmamız, günümüz toplumunda yolsuzlukla 
mücadelenin büyük önemi haiz olması ve bu çerçevede ülkemizin bazı sözleşmeleri imzalamış 
olması, bazı uluslararası kuruluşlara üye olması neticesinde ortaya çıkan bazı eksikliklerin 
giderilmesi hedeflenmektedir. 

Ülkemizce, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi) 1988 yılında imzalanmış, 1995 yılında da 4136 sayılı Kanunla 
Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu 
Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi Ülkemiz tarafından 1997 yılında 
imzalanmış, 2000 yılında 4518 sayılı Kanunla da Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Yine Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi) 2000 
yılında imzalanmış, 2003 yılında 4800 sayılı Kanunla Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, Ülkemiz tarafından 10 Aralık 2003 
tarihinde imzalanmış ve 2006 yılında 5506 sayılı Kanunla Sözleşmenin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 
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Bu sözleşmelerle öngörülen yükümlülüklerin sözleşmeyi imzalayan ülkeler tarafından yerine 
getirilip getirilmediği çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Bu 
çerçevede kısaca belirtmek gerekirse Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Avrupa Konseyi Yolsuzluğa 
Karşı Devletler Grubu (GRECO) ve OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu 
Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi), üye olan 
ülkelerin konuyla ilgili mevzuatlarını ve uygulamalarını takip etmektedirler ve bunlarla ilgili belli 
aralıklarla raporlar yayınlamaktadırlar. Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan 
raporlarda Ülkemize yöneltilen eleştiriler dikkate alınarak konunun ilgilisi olan kurumlarımızla -
Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu (MASAK), Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı 
ve Adalet Bakanlığı- yaklaşık bir buçuk yıl süren bir çalışma sonucunda hazırlanan bir Tasarıdır. 

Komisyon üyeleri tarafından Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde müzakereler sırasında 
aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir: 

- Tasarı, rüşvet, özel ve kamu sektöründe yolsuzluk, tüzel kişilerin sorumluluğu gibi birbirlerine 
bağlantılı konularda Avrupa Birliğinin, GRECO'nun, OECD'nin, yani uluslararası kuruluşların 
bizden beklentilerini karşılamak amacıyla hazırlanan bir Kanun Tasarısıdır. Ancak gerek uluslararası 
kuruluşların Türkiye'ye yönelik raporlarına baktığımızda gerekse Türkiye ile ilgili uluslararası 
raporlar ve fiili durum, yolsuzlukla ilgili düzenlemelerin henüz yeterlik düzeyine ulaşmadığı, 
meselenin özüne yönelik olmaktan uzak, son derece yüzeysel kaldığı açıkça görülmektedir. Dünya 
Bankasının, OECD'nin, GRECO'nun Türkiye'ye yönelik raporlanna baktığımızda yolsuzlukların 
önlenmesi konusunda en az dört tane temel şartın öne sürüldüğünü görüyoruz. Bunların en başında 
yolsuzlukların siyasetçi, bürokrat ve iş adamı üçgeninden oluştuğunu belirten Dünya Bankası 
raporlannda bürokrat ayağının, siyasetçi ayağının kesilmediği sürece yolsuzlukların önlenemeyeceği 
açık bir şekilde ifade edilmiştir. Oysa milletvekilliği dokunulmazlığı, bugün önümüzde bu çarkın 
işlemesine engel olacak bir şekilde tüm netliğiyle, tüm çıplaklığıyla durmaktadır. Bugüne kadar 
dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda tek bir olumlu adım atılmamıştır. 

- Değişik siyasi parti gruplanndan milletvekillerinin 2002 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Parlamento gündemine sunduğu yolsuzlukla mücadele konusunda yasa teklifleri vardır. 
Bunların başında, şekli olmakla birlikte yılda bir günün yolsuzlukla mücadele günü olarak anılması 
ve o gün buna yönelik söylemlerin somut olarak hayata geçirilmesi konusunda düzenlemeler Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmasına rağmen bu teklifler Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 
dahi alınmamıştır. Yine siyasi parti gruplarınca kamu görevlilerine ve siyasetçilere yönelik TBMM 
Siyasi Etik Yasası Adında Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Ancak söz 
konusu Kanun Teklifi şu güne kadar gündeme alınmamıştır. Dolayısıyla, bugün Türk Ceza 
Kanunu'nda yapılması gereken değişiklikler ana eksenden uzak, sadece günü kurtarmaya yönelik, 
"işte biz bir adım attık" demeye yönelik girişimlerdir. 

- Bunun dışında yine GRECO'nun, OECD'nin, Dünya Bankasının Türkiye'den istediği özerk 
bir koordinasyon kumlunun kurulmasıdır. Oysaki Tasarıyla getirilmek istenen, Başbakanlık Teftiş 
Kumluna bağlı bir düzenlemedir. Başbakanlık Teftiş Kumlu tamamen siyasi etkilerden uzak, özerk 
ve işlevsel çalışılacak bir kurum olmaktan uzaktır. Dolayısıyla Tasarı, Türkiye'den uluslararası 
sözleşmelerle talep edilen beklentileri karşılamaktan da uzaktır. Bu nedenle getirilen düzenlemeler 
yolsuzlukla mücadele konusunda yeterli olmayacaktır. Yolsuzlukla mücadele konusunda Türk Ceza 
Kanunu maddeleri üzerinde yapılacak şeklî değişikliklerin dışında meselenin özüne yönelik hâkim 
ve savcıların bağımsızlığından tutun da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına, yine 
yolsuzlukla mücadele konusunda siyasi baskılardan uzak özerk bir yapı oluşturulmasına kadar, yine 
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milletvekili kamu görevlilerine yönelik siyasi ve TBMM Siyasi Etik Yasası Adında Kanun Teklifinin 
çıkartılmasına kadar temel düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesinin 
gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle Kanun Tasansı, ihtiyacı karşılamaktan son derece uzaktır. 

- Yolsuzluklarla mücadele koordinasyonunda Başbakanlık Teftiş Kurulunun görevlendirilmesinin 
Anayasaya aylan olacağı, böyle bir hükmün uygulamada ciddi sıkıntılara yol açacağı, Başbakanlığın hiçbir 
memurunun başka bir kamu kurumuna görev verme, talimat verme yetkisinin olmadığı dile getirilmiştir. 

- Gerek Avrupa Birliğinin ilerleme raporlarında gerek OECD raporlarında, gerekse GRECO 
raporlannda sürekli olarak yolsuzlukla mücadelenin koordinasyonuna vurgu yapıldığı, koordinasyonu 
sağlayan yapılar bakımından ülkeden ülkeye yapılanmalarda farklılıklar olduğu, kimi ülkelerin özerk 
bir koordinasyon birimi kurduğunu, bazı ülkelerin ise mevcut devlet birimlerinden birine bu 
koordinasyon görevini verdiğini, özerklik hususunun tek başına sorunu çözemediğini, bunun en 
önemli örneklerinin Güney Kore'de Hongkong'ta ve Avustralya'daki IKAK örneği olduğunu, 
Avrupada münhasıran kurulmuş olan özerk yolsuzlukla mücadele birimleri -özellikle Doğu Avrupa 
bloku ülkelerinde- bizzat yolsuzlukla mücadelenin kaynağı haline geldiği, burada önemli olanın 
organik bağımsızlıktan çok fonksiyonel bağımsızlık olduğu dile getirilmiştir. Avrupa Birliği üye 
devletleri ile aday ülkelerde yolsuzlukla ve sahtekarlıkla mücadele konusunda bazı birimler 
oluşturulduğu, bunların bağımsız bir mekanizma olarak kurulmayıp, konu ile ilgili olarak 
Başbakanlık, Başsavcılık, Maliye Bakanlığı, İç Denetim ve Mali Soruşturmalar Müdürlüğü gibi 
kurumların görevlendirilmesi yoluna gidildiği; bu çerçevede Ülkemizde Anayasanın 112 nci maddesi 
gözetilerek koordinasyon birimi olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının belirlenmesinin AB 
ülkeleri uygulamalarıyla da uyumlu olduğu ifade edilmiştir. AB'nin yolsuzluklar konusunda en 
önemli beklentisinin, yolsuzlukla mücadelenin eksikliğinden ziyade, halihazırda 120'den fazla 
denetim mekanizması ve kurumun konuyla ilgili uğraş verdiğini kabulle, anılan denetim 
mekanizmaları arasında etkin koordinasyonun sağlanması olduğu ifade edilmiştir. 

- Yolsuzluk, dünyanın, insanlığın ve somut olarak da Türkiye'nin sorunu olduğu, ahlakı, devleti 
kemirdiği, ekonomiyi yozlaştırdığı ve yolsuzluğun hukuk yoluyla sıfır noktaya indirilmesinin de 
mümkün olmadığı, yolsuzluğun özelliklerinden birisinin küresel olduğu, yurt içi ve yurt dışı 
bağlantılarının bulunduğu, küreselleşen yolsuzluğa, küresel kalitede normlarla mücadele etmek 
gerektiği, yolsuzluğun hukukla önlenme kapasitesinin bilimsel incelemelerle ortaya çıkan oranın 
yüzde 20 de kaldığı, yapılan düzenlemenin gerekli ama yeterli olmadığı, söz konusu Tasarının 
gereksizliği noktasında Komisyon üyelerinden herhangi bir üyenin veya siyasi partinin rezerv 
koymadığı, aksine bir beyanda bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyonumuzca yapılan ilave ve 
değişiklikler gerekçeleriyle birlikte aşağıda açıklanmıştır. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesinde, "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi madde metninden çıkartılmıştır." denilmektedir. 
Kanun yapım tekniğine uygun olarak madde metninden çıkanlma veya kanunun metninden maddenin 
çıkarılması, ancak kod kanun tasan ile tekliflerinde ve kanun metinlerinde ibare veya cümlenin madde 
metninden çıkarılmasında mümkündür. Söz konusu madde, fıkra, bent veya alt bentler kanun 
metninden çıkarılmamakta sadece ilgili yerlerinde mülga olduğu şerhi konulmaktadır. Bu nedenle 
kanun metninden maddenin, fıkranın, bendin veya alt bendin çıkarılmasından söz edilemez. Bu 
bağlamda maddede, "... (h) bendi madde metninden çıkartılmıştır." ibaresi "... (h) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır." biçiminde değiştirilmiştir. 
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Tasannın çerçeve 2 nci maddesiyle 5237 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına bir 
cümle eklenmesi öngörülmektedir. Söz konusu cümle dikkatle incelendiğinde, sadece ikinci fıkra ile 
ilgili olmayıp, aynca birinci fıkraya da uygulanma durumunda olduğu görülecektir. İkinci fıkraya 
bir cümle olarak eklenmesi durumunda uygulamada bazı sıkıntılara yol açacağı düşüncesi 
Komisyonumuzda hasıl olmuştur. Bu bağlamda maddeye üçüncü fıkra olarak eklenmesi kanun yapım 
tekniği açısından daha uygun olacağı düşüncesiyle bu yönde çerçeve maddede değişiklik yapılmıştır. 
Maddede yer alan "bilahare" ibaresi Türkçe karşılığı olan "sonradan" ibaresiyle değiştirilmiş; aynca 
söz konusu fıkrada anlam bozukluğunun giderilmesi amacıyla "... yararlanamaması gerekir." ibaresi 
"... yararlanamıyor olması gerekir." biçiminde değiştirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 4 üncü maddesiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 254 üncü maddesine 
eklenen fıkrada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kendi içinde terim tutarlığının sağlanması 
açısından "... rüşvet verenler bakımından uygulanmaz." ibaresi, "... rüşvet veren kişilere 
uygulanmaz." biçiminde değiştirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 5 inci ve 6 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 7 nci maddesinde yer alan "sonuna" ibaresi gereksiz yere kullanıldığı 
düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 8 inci maddesiyle, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 43 üncü maddeden sonra 
gelmek üzere eklenmesi öngörülen 43/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "birmilyon" liralık 
idari para cezası, Komisyonumuzca yetersiz bulunarak "ikimilyon" liraya yükseltilmiş, aynca ikinci 
fıkrasında verilen önerge doğrultusunda aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmıştır. 

Kabahatler Kanununa eklenmesi öngörülen 43/A maddesiyle, özel hukuk tüzel kişisinin organ 
veya temsilcisi ya da organ veya temsilcisi olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
görev üstlenen bir kişi tarafından, yolsuzluk olarak nitelenen bazı suçların bir tüzel kişinin yararına 
olarak işlenmesi halinde, tüzel kişiye de idari para cezası verilmesine imkan tanınmaktadır. Maddede 
yer alan suç tiplerinin içerdiği ekonomik değerin çok yüksek olması nedeniyle, cezanın 
caydırıcılığının sağlanması amacıyla tüzel kişiler için öngörülen idari para cezasının üst sınırının 
arttırılması uygun olacaktır. Bu para cezasının tespitinde doğaldır ki Kabahatler Kanununun 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince, kabahatin haksızlık içeriği ile tüzel kişinin organlarını oluşturan 
veya temsilcisi sıfatını taşıyan kişilerin kusuru ve tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate alınacaktır. 

Öte yandan Kabahatler Kanununa eklenmesi öngörülen 43/A maddesinin ikinci fıkrasında, idari 
para cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan suçlardan dolayı yapılan yargılama sonucunda 
hüküm kuran mahkemenin yetkili olduğu düzenlenmiştir. Ancak, madde metnindeki "hükmü kuran" 
ibaresi, tüzel kişiye idari para cezası verilebilmesi için, mutlaka kovuşturma aşamasının 
tamamlanarak bir hükümle yargılamanın bitirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum ise maddede 
sayılan suçlardan birinin işlendiği ve işlenen suçtan dolayı tüzel kişinin bir yarar elde ettiğinin tespit 
edilmesine rağmen; herhangi bir nedenle kovuşturmanın başlayamaması veya başlayan 
kovuşturmanın mahkumiyetle sonuçlanmaması durumlarında tüzel kişiye idari para cezası 
verilemeyeceği gibi bir netice ortaya çıkarmaktadır. Bu duruma engel olmak amacıyla fıkrada 
değişiklik yapılmıştır. 

Tasannın çerçeve 9, 10 ve 11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarıya, içtüzüğün 42 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Komisyonumuzca, rapora 
muhalif kalan komisyon üyelerine, raporlarını yazmaları için bir haftalık süre verilmiştir. 

Tasarının görüşülmesi sırasında maddeler redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ahmet İyimaya 

Ankara 
Kâtip 

İlknur İnceöz 

Aksaray 

Üye 
Zekeriya Aslan 

Afyonkarahisar 

Üye 
Fatih Metin 

Bolu 

Üye 
Celal Erbay 

Düzce 

Üye 
Turgut Dibek 

Kırklareli 
(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 
İhsan Koca 

Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Rahmi Güner 

Ordu 
(Muhalefet şerhimiz vardır) 

Başkanvekili 
Hakkı Köylü 

Kastamonu 

Üye 
Ahmet Aydın 

Adıyaman 

Üye 
Osman Ertuğrul 

Aksaray 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 
Mehmet Tunçak 

Bursa 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 
Hamit Geylani 

Hakkâri 
(Toplantıya katılamadı) 

Üye 

Metin Çobanoğlu 
Kırşehir 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Ali Rıza Öztürk 

Mersin 
(Muhalifim, şerhi ektedir) 

Üye 
Rıdvan Yalçın 

Ordu 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 
(Muhalefet şerhimiz vardır, ektedir.) 

Sözcü 
Mehmet Emin Ekmen 

Batman 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Toplantıya katılamadı) 
Üye 

Yılmaz Tunç 

Bartın 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Öztürk 

Konya 

Üye 
Mustafa Hamarat 

Ordu 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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KARŞI OY YAZISI 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve TBMM Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 4.12.2008 
tarihinde kararlaştırılan "TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 
Adalet Komisyonunda 07. 04. 2009 tarihinde görüşülerek karşı oyumuza rağmen kabul edilmiştir. 
"Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na karşı oy 
gerekçelerimiz aşağıda sunulmuştur: 

1. Bu kanun tasansının genel gerekçe bölümünde, Avrupa Birliği müzakere sürecinde yolsuzlukla 
mücadele konusunun birçok fasıl çerçevesinde ele alındığı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi 
hususundaki mevzuatımızın AB müktesebatına uydurulmasını "Sermayenin serbest dolaşımı" faslında 
açılış kriteri olarak öngörüldüğü vurgulanarak, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele amacıyla, hem AB 
hem de diğer uluslararası kuruluşlar bağlamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek için, Türk 
Ceza Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. 

2. Kanun tasarısının incelenmesinde, tasarının hedefleneni gerçekleştirmekten uzak, son derece 
dar kapsamlı ve yüzeysel değişiklikler öngördüğü, tasarının 9. maddesiyle getirilen düzenlemeyle 
yolsuzlukla mücadele koordinasyon birimi olarak Başbakanlığa bağlı teftiş kurulunun yetki ve 
görevlendirilmesinin AB, OECD, GRECO gibi uluslararası kuruluşların öngördüğü "özerk" yapıyla 
bağdaşmadığı açıkça görülmüştür. 

3. Öncelikle kanun tasarısında Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda yüzeysel değişiklikler 
gerçekleştirildiği, ancak yolsuzluklarla mücadele konusunda atılması gereken temel adımların 
atılmadığı, bu değişikliklerle yolsuzlukların önlenmesi konusunda gereken hedefe ulaşılamayacağı 
gibi, milletvekili dokunulmazlığı ile kamu görevlilerinin yargılanması konusundaki engeller 
kaldırılmadan, siyasal iktidar karşısında yargının bağımsızlığını sağlayacak önlemler 
gerçekleştirilmeden, Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmadan, bağımsız denetim ve değerlendirme kurumu 
ile yolsuzlukla mücadelede uzman polis ve savcılardan oluşacak bir birim oluşturulmadan, tasarının 
genel gerekçesinde bahsedilen hedeflere ulaşılması mümkün bulunmamaktadır. 

4. Avrupa Birliği tarafından temel önlemlerden hiçbirisi kanun tasarısında ele alınmamıştır. 
Ülkemizin yolsuzluklar konusunda en üst sıralar arasında bulunmasına ve kamu kaynaklarının önemli 
bir kısmının yolsuzluklar suretiyle yağmalanmasına karşın, tasarının yolsuzluk çarkını durduracak 
hiçbir etkin önlem içermemesi bu tasarının yolsuzluklarla mücadele konusunda samimiyetten uzak 
bir anlayışla hazırlandığını, diğer pek çok alanda olduğu gibi AKP İktidarının bu konuda da samimi 
olmadığını açıkça göstermektedir. 

5. Türkiye'nin, yolsuzluk suçları nedeniyle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını, 
milletvekillerinin de diğer vatandaşlar gibi işledikleri suçlar nedeniyle yargılanmalannı içeren Avrupa 
Konseyinin "yolsuzluğa karşı ceza hukuku sözleşmesini" onaylamasına rağmen, görüşülen tasarının 
buna ilişkin bir düzenleme içermemesi ve AKP İktidarının dokunulmazlıkların kaldırılmasından 
ısrarla kaçınması, tasarının sonuca ulaşmaktan uzak olduğunu ortaya koymaktadır. Açıktır ki, bir 
ülkede, yolsuzluk, siyaset desteğinden ve hoşgörüsünden yararlanmadan toplumsal bir sorun haline 
dönüşemez. 

Dünya Bankası Raporlarına göre; "siyasetçi, bürokrat ve hortumcu iş adamından oluşan şer 
üçgeni" ülkemizi soymakta ve talan etmekte olup yolsuzluk sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın 
önündeki en temel engellerden birisidir. Avrupa Konseyi açısından bakıldığında da, yolsuzlukla 
mücadelede, her şeyden önce, siyasetin temizlenmesi temel bir hedeftir. Yine, son günlerde, ülkemizi 
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sarsan ve ard arda ortaya çıkartılan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına bakıldığında kaynağında bir kısım 
milletvekilleriyle siyasi şahsiyetlerin bulunduğu açıkça görülmüştür. Bu açılardan bakıldığında da, 
milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmadan yolsuzlukla mücadelede hedefe ulaşılamayacağı açık bir 
şekilde görülmektedir. Bu nedenlerden ötürü gerek yolsuzluklarla mücadele konusunda amaca 
ulaşılması, gerekse temiz siyaset için, kürsü dokunulmazlığı baki kalmak koşuluyla milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması ve parlamentonun adaletten korunmanın bir aracı haline dönüşmesinin 
önlenmesi zorunludur. Ayrıca Bakanlann yargılanmasını parlamentonun iznine bağlayan düzenlemenin 
değiştirilmesi, Anayasamızın 100. Maddesinin yeniden ele alınarak, yolsuzluğa bulaşmış Bakanların 
ve Başbakanlann yargıdan kaçmalannm önlenmesi, temel koşuldur. Nitekim Mecliste, Sayın Başbakan 
ve bir kısım Bakanlar hakkında hazırlanan fezlekeler dönem sonuna ertelenmekte ve yargı önüne 
çıkmalan önlenmektedir. Bu durum görüşülen yasa tasansının AKP iktidan tarafından samimiyetten 
uzak bir anlayışla hazırlandığının en açık göstergesidir. AKP iktidarının samimiyetten uzak yaklaşımın 
en son örneğini de hakkında Deniz Feneri yargılaması nedeniyle ciddi yolsuzluk iddiaları bulunan 
RTÜK Başkanının yargılanmasının Başbakan'ın iznine bağlanmasını içeren yasal düzenleme 
oluşturmuştur. 

6. Yine Avrupa Birliğinin 2007 ve 2008 yılına ait ilerleme raporlarında Türkiye'deki yolsuzluk 
olgusuna geniş yer ayrılmış, yolsuzluk ve rüşvetin ciddi bir sorun olduğu belirtilerek milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması önerilmiş, yolsuzlukla mücadele konusunda kapsamlı tavsiyelerde 
bulunulmuştur. Bu tavsiyelere göre: 

• Türkiye'de yolsuzluk kamu sektöründe, merkezi ve yerel yönetimlerde yaygın, yolsuzlukla 
mücadele konusunda kaydedilen ilerleme ise sınırlıdır. 

• Hükümetin kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi yoktur. Böyle bir stratejinin 
geliştirilmesi en üst siyasi düzeyde ele alınmayı gerektirmektedir. Bu alanda politika oluşturmak, 
etkinlikler düzenlemek ve bunların uygulanmasını değerlendirmek amacıyla bir merkezi organ ve 
yolsuzluk konusunda istatistik ve veri toplamakla görevli bir kamu kurumu kurulmalıdır. 

• Yolsuzlukla mücadelede başarı için milletvekili dokunulmazlığı sınırlandırılmalıdır. 

• Seçim kampanyalarının nüanslarına ilişkin yasal düzenleme yapılmamıştır. 

• Ordu ve yargı mensupları gibi diğer kamu görevlisi gruplara ilişkin etik ilkeler 
bulunmamaktadır. 2004 yılında kurulan "Kamu Görevlileri Etik Kurulu" hala Başbakanlığa bağlı 
olup ayrı bütçesi ya da kendi personeli bulunmamaktadır. Bu durum, kurulun, etik ilkelere saygının 
izlenmesi ve şikayetlerin soruşturulması görevlerini yerine getirmesini engellemektedir. 

• Türkiye Avrupa Konseyini yolsuzluğa karşı devletler grubu (GRECO)nun Türkiye' deki 
yolsuzluğa ilişkin 2005 yılı ilk ve ikinci ortak değerlendirme raporlannda yer alan tavsiyelerinin en 
önemlilerini yerine getirmemiştir. Bu öneriler gerçekleştirilmelidir. 

• Almanya'daki Deniz Feneri adlı hayır kurumuna karşı açılan dolandıncılık davası çerçevesinde 
Frankfurt Main Bölge Mahkemesi kurumun üç yöneticisini bağış olarak topladıklan fonları başka 
amaçla kullanmaktan dolayı mahkum etmiştir. Mahkeme ayrıca bağışlann önemli bir bölümünün 
Türkiye'de bulunan kuruluşlara aktarıldığını da saptamıştır. 

7. Yine GRECO, AKP Hükümetini yolsuzlukla mücadele konusunda tavsiyelerini gerçekleş
tirmemiş olması nedeniyle eleştirmekte ve bu tavsiyeleri gerçekleştirmesi için 31 Ekim 2009 tarihine 
kadar zaman tanımaktadır. GRECO'nun bu tavsiyeleri arasında milletvekili dokunulmazlığının 
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sınırlandırılması ve yargı bağımsızlığının gerçekleştirilmesi, Hükümet karşısında yargıçların 
bağımsızlığını koruyacak adımların atılmasının zorunluluğu üzerinde önemle durulmaktadır. Aynca 
Hükümet karşısında yargıçların bağımsızlığının sağlanmamış olması, Yargıçların tayin ve 
denetimlerinin halen Adalet Bakanlığına sıkı bir şekilde bağlı olması, ciddi bir şekilde eleştirilmekte, 
yolsuzlukla mücadele konusunda Hükümetten tamamen bağımsız olacak, sivil toplum kuruluşlarını 
da kapsayacak yeni bir denetim ve değerlendirme kurumunun oluşturulması önemle 
vurgulanmaktadır. Yani, GRECO'nun tavsiyesi yolsuzlukla mücadele konusunda Hükümetten 
tamamen bağımsız bir kurumun teşkil edilmesidir. Ayrıca GRECO yolsuzlukla mücadelenin etkin bir 
şekilde yürütülmesi için uzman polis ve savcılardan oluşacak yolsuzlukla mücadele özel biriminin 
kurulmasının üzerinde ısrarla durmakta ve bugüne kadar kurulmaması nedeniyle Hükümeti 
eleştirmektedir. 

8. Gerek yolsuzluklar konusundaki ülkesel ve küresel gerçeklikler, gerekse AB, OECD ve GRECO 
gibi kuruluşlann ülkemize tavsiyeleri ile taraf olduğumuz yolsuzluğa karşı ceza hukuku sözleşmesi gibi 
bağlayıcı uluslararası sözleşmeler nazara alındığında, tasannın son derece yüzeysel olması bir tarafa, 
9. Maddeyle yolsuzlukla mücadele konusunda Başbakanlığa bağlı Teftiş Kurulunun, yolsuzlukla 
mücadele koordinasyon birimi olarak görevlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele konusunu tamamen 
amacından saptıracak bir mahiyet arz etmektedir. AB, OECD, GRECO gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'den beklediği siyasal iktidarın baskı ve denetiminden uzak, sivil toplum örgütlerini de içeren 
özerk bir yapıdır. Buna karşılık, tasarının 9. Maddesiyle, tamamen, siyasal iktidarın başı olan 
Başbakan'a bağlı, siyasi baskı ve denetime açık bir yapı oluşturulmaktadır. Bu durum tasarının genel 
gerekçede ifade ettiği amaçlardan ne kadar uzak olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Yine; 

• Yolsuzlukla mücadelede başarı, çok sayıdaki kurumun tümünün "görevli - yetkili - sorumlu" 
olmasıyla sağlanabilir. Başbakanlık Teftiş Kurulunun "tek başına" bir üst konumda "yapan" ve 
"yaptıran" olması yanlıştır. Yolsuzlukla mücadele konusundaki tüm yetkilerin AB talebini aşan 
şeklinde Başbakanlık Teftiş Kuruluna verilmek istenilmesi doğru bir yaklaşım değildir. 

• Tasarının 9. Maddesiyle önerilen model ve işleyiş şekli, idari yapımızda ve idari 
geleneklerimizle de pek uygun düşmemektedir. Uygulamada Bakanlıkların yetkileri ve bağımsız 
yargı yetkisinin kullanılması açısından sıkıntılara ve yetki çatışmalarına neden olabilecek 
mahiyettedir. 

• Maddede kullanılan bazı ifadeler muğlak ve belirsizdir. ("Gereken bütün işlemler" ve "yapmak, 
yaptırmak" gibi.) Bu durum birçok probleme neden olabilecektir. 

• Tasan, AB'nin "dolandırıcılıkla mücadele" ile ilgili talebiyle de uyumlu değildir. 

Sonuç olarak; Tasarı samimiyetten uzak, yolsuzlukla mücadeleyi gerçekleştirmekten öte son 
derece yüzeysel düzenlemeler içermekte olup yukarıdaki gerekçelerimizle, CHP Adalet Komisyonu 
üyeleri olarak, karşı oyumuzu bildiririz. 

Ali İhsan Köktürk Turgut Dibek 

Zonguldak Kırklareli 

Rahmi Güner Ali Rıza Öztürk 

Ordu Mersin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 
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karşı o y 
AB Uyum Komisyonunda 27 Ocak 2009 tarihinde görüşülen ve komisyonumuza havale edilen, 

gerekçesinde yolsuzlukla mücadele alanındaki mevzuatımızın AB müktesebatıyla uyumlaştırılması 
amacıyla hazırlandığı belirtilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı hakkındaki muhalefet şerhim aşağıda sunulmuştur. 

Saygılarımla 

Rıdvan YALÇIN 

Ordu Milletvekili 

Yolsuzlukla mücadele ile ilgili bir düzenleme yaptığımızda özellikle bunu Avrupa Birliğinin 
talebi üzerine yapıyorsanız, bir samimiyet, bir ciddiyet meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu tespit 
etmemiz lazım. Acaba Türkiye'de problem denetim organlarının azlığımıdır yoksa sayısız denetim 
organı arasındaki koordinasyonun, irtibatın sağlanamıyor oluşu mudur ya da esas sorunun kaynağı 
Türkiye'de artık yukarıdan aşağıya bir toplumsal yozlaşmanın, çürümenin hayatımıza hâkim olması 
gerçeği midir? 

Üzülerek söylüyorum bu günkü kabinemizin önemli bir kısmı hakkında memuriyete mani 
suçlardan açılmış soruşturmaları bulunmaktadır. Sayın Başbakanımız hakkında bir ATV-Sabah 
meselesi yaşandı. Bunun bürokrasiye uzanan meseleleri ortada. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yolsuzlukla mücadelede sonuna kadar varız. Ama en tepedeki 
bu algı yani kanuna, vicdana, yasalara uymayan bu anlayış en küçük memuriyete kadar sirayet ediyor. 
Bakın tapu dairelerinde insanlar parti parti gözaltına alınıyor. Gümrük kapılarında aynı şeyler. Bir 
bakanımız rüşveti bahşiş diye tanımlayabiliyor. Eğer iktidar bu konuda samimi ise eksiklikleri 
tamamen ortadan kaldıracak, yolsuzlukla mücadelede etkin olabilecek çözümler bulalım. Sırf günü 
kurtarmak, Avrupa'ya şirin gözükmek için bunlan yapmaya gerek yok. Çünkü biz ne yaparsak 
yapalım, Danimarka Başbakanı Sayın Rasmussen gelip NATO'ya Genel Sekreter olabiliyor. 
Karikatür için özür dileyecek dendi, Roj tv için kapatılacak dendi, maalesef görüyoruz ki bunların hiç 
birisi olmayacak. Ama yinede Sayın Rasmussen NATO'ya Genel Sekreter olacak. Bu nedenle günü 
kurtarmak, AB'ye şirin gözükmek yerine samimi bir şekilde oturup, gereğini yapalım. Onun için ben 
bir defa bu tasarının hazırlanış biçimine, mantığına, sunumuna, bir şekilde samimiyet eksikliği 
sebebiyle itiraz ediyorum, bir işe yarayacağına da ihtimal vermiyorum. 

1. Yolsuzlukla mücadele AB'nin de özel önem verdiği bir konu olduğu gibi ülkemiz açısından 
da çok önemli ve hayati bir konudur. AB uygulamalarının izlenmesi, ülkemizin konu ile ilgili olarak 
yol alması açısından da önem arz etmektedir. Avrupa Birliğinin 2007 ve 2008 yıllarına ait İlerleme 
Raporların da Türkiye deki yolsuzluk olgusuna geniş yer verilmiş, bu raporlarda Türkiye de yolsuzluk 
kamu sektöründe merkezi ve yerel yönetimlerde yaygın olduğu, yolsuzlukla mücadelede kaydedilen 
ilerlemenin sınırlı olduğu belirtilmiş ve milletvekili dokunulmazlıklarının sınırlandırılması, kamu 
görevlileri etik kurulunun halen Başbakanlığa bağlı olduğu, ayrı bütçesi ya da personelinin 
olmamasının sakıncası ve seçim kampanyaları finansmanına ilişkin yasal düzenleme yapılmamış 
olması gibi henüz uygulamaya konulmamış eksikliklerden bahsedilmiştir. Buna rağmen görüşmüş 
olduğumuz yasa değişikliğinde bu eksiklikleri giderecek bir düzenleme yapılmamıştır. 

2. Görüştüğümüz yasada Milletvekilleri dokunulmazlıkları ve diğer dokunulmazlıkların 
kaldırılması veya sınırlandırılması gibi bir düzenleme bulunmamaktadır. Oysa yolsuzlukla etkin bir 
mücadele edilmek isteniyorsa önce dokunulmazlıkların yeniden düzenlemesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 



- 2 5 -

3. Yapılması istenen yasa değişikliği içerisinde Hükümet karşısında hâkim ve savcıların 
bağımsızlığını koruyacak önlemler alınmamış, yargı bağımsızlığını güçlendirecek bir düzenleme 
yapılmamıştır. Hâkim ve Savcı adaylarının sınav usulleri ile denetim ve terfilerine ilişkin yasal 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

4. Tasarının 3. maddesinde, "suçun işlenmesine iştirak etmeksizin satan, devreden, satın alan 
veya kabul edenler" için bir cezai yaptırım düzenlemesine gidilmektedir. 3. maddede "suçun 
işlenmesine iştirak etmeksizin" ibaresinden sonra" bu özelliğini bilerek satın alan" ibaresinin 
eklenmesi, bilmeden bu eşyayı satın alanları cezalandırmaktan korumasını sağlayacaktır. 

5. Yolsuzlukla mücadele için GRECO'nun ülkemiz için hazırladığı raporda belirttiği gibi 
Hükümetten tam bağımsız denetim ve değerlendirme kurumunun kurulması gerekmektedir. 
9. maddede yer alan "Teftiş Kurulu Başkanlığı" gibi özerk ve bağımsız olmayan, Başbakana bağlı 
olup, yolsuzlukları yapanları Başbakan veya Müsteşarın emri ve onayı ile takip eden bir kurumun 
yolsuzlukla mücadelede etkin olması zor gözükmektedir. Bu konuda samimi bir çözüm isteniyorsa 
yeni bir yasal düzenleme yapmak gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesi
nin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2- 5237 sayılı Kanunun 55 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(3) Bu madde kapsamına giren eşyanın 
müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan 
iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin 
korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlana
mıyor olması gerekir." 

MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 165 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 165- (1) Bir suçun işlenmesiyle 
elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı 
değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmek
sizin, satan, devreden, satın alan veya kabul 
eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 254 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(4) Bu madde hükümleri, yabancı kamu 
görevlilerine rüşvet veren kişilere uygulanmaz." 

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 282 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(1) Alt sının altı ay veya daha fazla hapis 
cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya 
bunlann gayrimeşru kaynağını gizlemek veya 
meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat 
uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan 
kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine 
iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan 
malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın 
alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPnJVIASINA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi madde 
metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 2- 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu madde kapsamına giren eşyanın 
müsadere edilebilmesi için, eşyayı bilahare iktisap 
eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun iyiniyetin korunmasına 
ilişkin hükümlerinden yararlanamaması gerekir." 

MADDE 3- 5237 sayılı Kanunun 165 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MADDE 165- (1) Bir suçun işlenmesiyle 
elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, 
bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, 
devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı 
aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır." 

MADDE 4- 5237 sayılı Kanunun 254 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(4) Bu madde hükümleri, yabancı kamu 
görevlilerine rüşvet verenler bakımından 
uygulanmaz. " 

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 282 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer 
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"(1) Alt sının altı ay veya daha fazla hapis 
cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya 
bunlann gayrimeşru kaynağını gizlemek veya 
meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat 
uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan 
kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandınlır. 

(2) Birinci fıkradaki suçun işlenmesine 
iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan 
malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın 
alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandınlır." 
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MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerini aklama suçu," 

MADDE 7- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

"Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu 
kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte 
işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri 
uygulanmaz." 

MADDE 8- 30/3/2005 tarihli ve 5326 
sayılı Kabahatler Kanununa 43 üncü maddeden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Tüzel kişilerin sorumluluğu 
MADDE 43/A- (1) Daha ağır idarî para 

cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı 
hallerde, bir özel hukuk tüzel kişisinin organ 
veya temsilcisi ya da organ veya temsilci 
olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından; 

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 
1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde tanım

lanan dolandıncılık suçunun, 
2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye 

fesat karıştırma suçunun, 
3) 236 nci maddesinde tanımlanan edimin 

ifasına fesat karıştırma suçunun, 
4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet 

suçunun, 
5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
suçunun, 

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde 
tanımlanan zimmet suçunun, 

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan 
kaçakçılık suçlarının, 

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde 
tanımlanan suçun, 

MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerini aklama suçu," 

MADDE 7- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

"Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu 
kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte 
işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri 
uygulanmaz." 

MADDE 8- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununa 43 üncü maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Tüzel kişilerin sorumluluğu 
MADDE 43/A- (1) Daha ağır idarî para 

cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı 
hallerde, bir özel hukuk tüzel kişisinin organ 
veya temsilcisi ya da organ veya temsilci 
olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından; 

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 
1) 157 nci ve 158 inci maddelerinde 

tanımlanan dolandırıcılık suçunun, 
2) 235 inci maddesinde tanımlanan ihaleye 

fesat karıştırma suçunun, 
3) 236 nci maddesinde tanımlanan edimin 

ifasına fesat kanştırma suçunun, 
4) 252 nci maddesinde tanımlanan rüşvet 

suçunun, 
5) 282 nci maddesinde tanımlanan suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
suçunun, 

b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde 
tanımlanan zimmet suçunun, 

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan 
kaçakçılık suçlarının, 

ç) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun Ek 5 inci maddesinde 
tanımlanan suçun, 



- 2 8 -
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d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde 
tanımlanan terörün finansmanı suçunun, 

Tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi 
halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk 
Lirasından birmilyon Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası verilir. 

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para 
cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan 
suçlardan dolayı yapılan yargılama sonucunda 
hüküm kuran mahkeme yetkilidir." 

MADDE 9- 10/10/1984 tarihli ve 3056 
sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki 
bent eklenmiştir. 

"d) Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar 
çerçevesinde, Yolsuzlukla Mücadele Koordi
nasyon Birimi olarak görev yapmak; bu kapsamda 
inceleme, soruşturma, işbirliği ve gereken diğer 
bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak." 

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Adalet Bakanı 
M. A. Şahin 

Dışişleri Bakanı V. 
B. Atalay 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
M. H. Güler 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. M. Eker 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 8 inci maddesinde 
tanımlanan terörün finansmanı suçunun, 

Tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi 
halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk 
Lirasından ikimilyon Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası verilir. 

(2) Bu madde hükümlerine göre idari para 
cezasına karar vermeye, birinci fıkrada sayılan 
suçlardan dolayı yargılama yapmakla görevli 
mahkeme yetkilidir." 

MADDE 9- 10/10/1984 tarihli ve 3056 
sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki 
bent eklenmiştir. 

"d) Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar 
çerçevesinde, Yolsuzlukla Mücadele Koordinas
yon Birimi olarak görev yapmak; bu kapsamda 
inceleme, soruşturma, işbirliği ve gereken diğer 
bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak." 

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Millî Savunma Bakanı 

M. V. Gönül 
Maliye Bakanı 

K. Unakıtan 
Sağlık Bakanı V. 

F. Çelik 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

F. Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı 

E. Günay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı V. 
M. Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. S. Yazıcıoğlu 
İçişleri Bakanı 

B. Atalay 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Çelik 
Ulaştırma Bakanı V. 

V. Eroğlu 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. Z. Çağlayan 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 353) 
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TBMM (S. Sayısı: 414) 

Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay 
Kanununun 6 ve Ek 8 inci Maddeleri Hükümlerine Göre 
Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sayıştay 
Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu (3/840) 

T.C 

Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: Gen. Krl. RapJ2009-536988/46623 18/6/2009 

832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6'ncı maddesi hükmü uyarınca, halen açık bulunan 
6 Sayıştay üyeliğine yapılacak seçim için ilk ilan 31.3.2009 tarihli Resmi Gazete'de yapılmış 
olup, son başvuru tarihi 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 161 'inci maddesi hükmü uyarınca 30.4.2009 günü olmuştur. Başvuran aday adaylarının 
niteliklerinin incelenmesinden sonra, Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için başvuran 
ve nitelikleri kabul edilen 62 aday, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 1 üyelik için 
başvuran ve nitelikleri kabul edilen 22 aday ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üye
lik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 15 aday arasından Sayıştay Genel Kurulunca 
yapılması gereken seçim, başvuru süresinin bitiminden itibaren otuz işgünü içerisinde, 
15.6.2009 günü mesai saati bitimine kadar tamamlanamamıştır. 

Bu durum karşısında, 832 sayılı Kanunun değişik 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 
"Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme so
nucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar arasından mevcut üye 
sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için dörder aday seçilir. Aday seçimi, başvu
ru süresinin bitiminden itibaren otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Seçim sonuçları, seçi
mi takip eden üç iş günü içerisinde Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulur. Otuz iş günlük sürede seçim tamamlanamadığı takdirde Sayıştay 
Başkanlığı aday adaylıkları kabul edilmiş olanların tümünü kontenjan gruplarını da belirt
mek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. " hükmü uyarınca, aday 
adaylıkları kabul edilen Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için 62, Malîye Bakanlığı 
kontenjanına isabet eden 1 üyelik için 22 ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için 
de 15 kişiden oluşan aday adaylarını gösterir liste, her bir aday için ayrı ayrı düzenlenen fo
toğraflı bilgi formları ile adayların sicil özetlerini de muhtevi başvuru dosyaları ekte sunul
muştur. 

Bilgi edinilmesini ve gereğine müsaadelerini arz ederim. 

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mehmet Damar 
Sayıştay Başkanı 
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Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 3/840 
Karar No.: 52 24/6/2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sayıştay Başkanlığınca 18/6/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan 3/840 Esas Numaralı "Sayıştayda Açık Bulunan 6 Sayıştay Üyeliği İçin Yapılacak Seçime Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi", 19/6/2009 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

Bilindiği gibi, 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6 nci maddesinde, boşalan üyelik sayısının 
beşi bulması halinde Sayıştay Genel Kurulunca, boş bulunan üyelikler için aynı Kanunun değişik 4 
üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, her boş üyelik için dörder adayın se
çileceği, seçim sonuçlarının Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Tezkere incelen
diğinde; 832 sayılı Sayıştay Kanununun değişik 6 nci maddesi hükmü uyarınca, halen açık bulunan 
6 Sayıştay üyeliğine yapılacak seçim için ilk ilan 31/3/2009 tarihli Resmi Gazetede yapılmış olup, 
son başvuru tarihi 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 161 in
ci maddesi uyarınca 30/4/2009 günü olmuştur. Başvuran aday adaylarının niteliklerinin incelenme
sinden sonra, Sayıştay kontenjanına isabet eden 4 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 62 
aday, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 1 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 22 
aday ve diğer adaylar kontenjanına isabet eden 1 üyelik için başvuran ve nitelikleri kabul edilen 15 
aday arasından Sayıştay Genel Kurulunca yapılması gereken seçim, başvuru süresinin bitiminden 
itibaren otuz işgünü içerisinde, 15/6/2009 günü mesai bitimine kadar tamamlanamamıştır. 

Bu durum karşısında, 832 sayılı Kanunun değişik 6 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 
"Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucun
da, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anlaşılanlar arasından mevcut üye sayısının salt 
çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için dörder aday seçilir. Aday seçimi, başvuru süresinin biti
minden itibaren otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Seçim sonuçları, seçimi takip eden üç iş gü
nü içerisinde Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Otuz iş 
günlük sürede seçim tamamlanamadığı takdirde Sayıştay Başkanlığı aday adaylıkları kabul edilmiş 
olanların tümünü kontenjan gruplarını da belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar." hükmü uyarınca, aday adaylıkları kabul edilen Sayıştay kontenjanına isabet 
eden 4 üyelik için 62, Maliye Bakanlığı kontenjanına isabet eden 1 üyelik için 22 ve diğer adaylar 
kontenjanına isabet eden 1 üyelik için de 15 kişiden oluşan aday adaylarını gösterir liste Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonu 24/6/2009 tarihinde yaptığı 38 inci Birleşiminde, Sayıştay Kanunu
nun ek 8 inci maddesi uyarınca, kendi üyeleri arasından, siyasi partiler ile bağımsızların Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki temsil güçleri oranında ve ad çekme usulü ile onbeş kişiden oluşan Ön Se
çim Geçici Komisyonu oluşturmuştur. Bu şekilde oluşturulan Ön Seçim Geçici Komisyonunda Ada
let ve Kalkınma Partisi Grubundan 9 üye, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 3 üye, Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubundan 2 üye ve Demokratik Toplum Partisi Grubundan 1 üye yer almıştır. Kanun 
gereği, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı kendi siyasi parti grubunun kontenjanından Ön Seçim 
Geçici Komisyonuna katılarak başkanlık etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Ön Seçim Geçici Komisyonu, Sayıştay'da boş bulunan üyelikler için, boş üyelik sayısının iki katı 
olmak üzere; Sayıştay Meslek Mensuplarından, Maliye Bakanlığı Meslek Mensuplarından ve 
Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan diğer aday
lar arasından, Sayıştay Kanununun 6 nci maddesindeki kontenjan oranlarına göre adayları belirlemek 
üzere 24/6/2009 tarihinde toplanmıştır. 

Yapılan bu toplantıya ve gerçekleştirilen 1 inci tur oylamaya onbeş Komisyon üyesinin tamamı 
katılmış, gizli oylama sonucunda Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan 8, Maliye Ba
kanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan 2 ve diğer adaylar kontenjan grubundan 2 olmak 
üzere toplam 12 aday belirlenmiştir. 

Belirlenen adayların kontenjan grupları itibariyle soyadları, adları ve aldıkları yeterli oylan gös
teren liste ile adaylara ilişkin bilgi formları ekte sunulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun takdirine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Üye Üye 

Sait Açba Necdet Ünüvar Cahit Bağcı 

Afyonkarahisar Adana Çorum 

Üye Üye Üye 

Alaattin Büyükkaya Tuğrul Yemişçi Mustafa Kalaycı 

İstanbul İzmir Konya 

Üye Üye Üye 

Hasan Fehmi Kinay Ferit Mevlüt Aslanoğlu Erkan Akçay 

Kütahya Malatya Manisa 

Üye Üye Üye 

Ali Er Hasip Kaplan Faik Öztrak 

Mersin Şırnak Tekirdağ 

Üye Üye Üye 

Osman Demir M. Akif Hamzaçebi Kerem Altun 

Tokat Trabzon Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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ÖN SEÇİM GEÇİCİ KOMİSYONUNCA BELİRLENEN 

SAYIŞTAY ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ 

SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI KONTENJANINDAN SEÇİLENLER 

Soyadı ve Adı Aldığı Oy 

1. DURSUN Hicabi 11 

2. ÖZDEMİR Beyami 11 

3. PARLAK Nükrettin 11 

4. ŞİMŞEK Abdullah 10 

5. GÜLEÇ Rıdvan 9 

6. OKUR Ahmet 9 

7. TEZCAN Ahmet 9 

8. AYAZ Sait 8 

MALİYE BAKANLIĞI MESLEK MENSUPLARI KONTENJANINDAN 

SEÇİLENLER 

Soyadı ve Adı Aldığı Oy 

1. ÖZYER Mehmet Ali 12 

2. KIZILKAYA Eyüp 9 

DİĞER ADAYLAR KONTENJANINDAN SEÇİLENLER 

Soyadı ve Adı Aldığı Oy 

1. AYDIN Rıdvan 9 

2. KARAKAYA Ali 9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 

: HİCABİ DURSUN 

11.10.2007 

: BAYBURT 20.10.1965 
: ÎST. ÜNİV. S.B.F. 

Doğum Yeri ve Tarihi 
Öğrenim Durumu 
Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: 11.10.2003 
Kadro Unvanı : UZMAN DENETÇİ 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi : 17 YEL 11 AY 17 GÜN 
Toplam Memuriyet Süresi : 17 YEL II AY 17 GÜN 
Medeni Hali : EVLİ 
HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : 
Bulunduğu Görevler ve Süres i : 

SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI 
DENETÇİ 1991 1999 
BASDENETÇİ 1999 2005 
UZMAN DENETÇİ 2005 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
Todai Uzm. Takdirname 
Master Teşekkür 
Doktora ödül 

Ceza lar : 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 
İNGİLİZCE 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

Meslek İçi Eğitim ve Kursları: 
SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ve Soyadı : BEYAMt ÖZDEMİR 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih : 24.06.2007 

Doğum Yeri ve Tarihi :K.MARAŞ 19.04.1968 

Öğrenim Durumu : OJXT.U. İ.İ.B.F. (KAMU YÖN.) 

Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: 24.06.2003 

Kadro Unvanı : UZMAN DENETÇİ 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi : 16 YIL 9 AY 16 GÜN 

Toplam Memuriyet Süresi : n YTL 11 AY 17 GÜN 

Medeni Hali : EVLİ 

HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : 
Bulunduğu Görevler ve Süresi : 

SAYIŞTAY İÇt SAYIŞTAY DIŞI 
DENETÇİ 1991 1999 BDDK. DAİRE BŞK. 1 YIL 1 AY 29 GÜN 
BAŞDENETÇİ 1999 2000 
UZMAN DENETÇİ 2000 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
Todai Uzm. Takdirname 1 
M a s t e r T e ş e k k ü r 

Doktora ödül 

C e z a l a r : 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 
İNGİLİZCE KPDS (B) 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

İNGİLTERE/LONDRA 1 AY 
G.KORE/SEUL 20 GÜN 
ÇİN/PEKİN 21 GÜN 
AVUSTRALYA/CANBER 12 GÜN 

Meslek İçi Eğitim ve Kursları: 
SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU 
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KURSU 
EĞİTİM UZMANLIĞI KURSU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 



- 7 -

Adı ve Soyadı : NÜKRETTtN PARLAK 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih : 20.11.2007 

Doğum Yeri ve Tarihi : ERZİNCAN 01.10.1970 
öğrenim Durumu : ANK ÜNİV. S.B.F. 

Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: 20.11.2003 

Kadro Unvan» : UZMAN DENETÇ1 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi : 16 YTL 9 AY 10 GÜN 

Toplam Memuriyet Süresi : 16 YTL 9 AY 10 GÜN 

Medeni Hali . : EVLİ 

HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : 
Bulunduğu Görevler ve Süres i : 

SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI 
DENETÇİ 
BAŞDENETÇ t 

1992 2001 

2001 2005 
UZMAN DENETÇİ 2005 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
T od a i Uzm. 11.05.2005 Takdirname 
Master Teşekkür 
Doktora Ödül 

Cezalar : 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 

Yurtdışı GOrevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

PER. DEN. EÖT. 
DİL EĞİTİMİ 

PAKİSTAN 
İNGİLTERE 3 AY 

Meslek İçi Eğitim ve Kursları: 
SAYIŞTAY DEN. YRD. YET VE MES. KURSU 
DEVLET LİSAN OKULU İNGİLİZCE EĞİTİMİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 

: ABDULLAH ŞİMŞEK 

Doğum Yeri ve Tarihi 
öğrenim Durumu 
Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: 16.08.2004 
Kadro Unvanı 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi 

Toplam Memuriyet Süresi 

Medeni Hali 

: 16.08.2008 

: GERCÜŞ 01.05.1964 

: ANADOLU ÜNİV. İ.İ.B.F. İŞLETME 

: UZMAN DENETÇİ 

: 16 YEL 4 AY 14 GÜN 

:20YH,5AY19 GÜN 

:EVLİ 
HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ : 

Bulunduğu Görevler ve Süresi : 

DENETÇİ 
SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI 

1992 1999 MALİYE BAKANUOl - MEMUR 
BAŞDENETÇİ 1999 2004 VERGİ DEN. 
UZMAN DENETÇİ 2004 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu B a s a n Durumu 
Todai Uzm. Takdirname 
Mastar T e ş e k k ü r 

Doktora ödül 

Cezalar: 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

Meslek İçi Eğitim ve Kursları: 
SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU 
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA KURSU 
HAKEDİŞ UYGULAMALARI KURSU 
BİLGİSAYAR KURSU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 

: RIDVAN GÜLEÇ 

: 17.09.2007 

Doğum Yeri ve Tarihi : SİVAS 12.09.1965 

Öğrenim Durumu : İST. ÜNV. İKT. FAK. 

Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: 17.09.2003 

Kadro Unvanı : UZMAN DENETÇİ 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi : 17 YTL 11 AY 17 GÜN 

Toplam Memuriyet Süresi : 17 YEL 11 AY 17 GÜN 

Medeni Hali : EVLİ 

HALİHAZİR İDARİ GÖREVİ : 
Bulunduğu Görevler ve Süres i : 

SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI 
DENETÇİ 1991 1998 
BAŞDENETÇİ 1998 2004 
UZMAN DENETÇİ 2004 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 

Todai Uzm. Takdirname 1 
Master Teşekkür 
Doktora ödül 

C e z a l a r : 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 
tNG. -KPDS - 89 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

JAPONYA TEMEL JAPONCA DİL KURSU 45 GÜN 

Meslek İçi Eğitim ve Kurs lar ı : 
SAYIŞTAY DEN. YRD.YET. VE MES. KURSU 
TEK DÜZEN HESAP PLANI KURSU, ÇAĞDAŞ DENETİM TEK. KURSU 
YETİŞKİN EĞİTİMİ UZMANLIĞI KURSU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 
Doğum Yeri ve Tarihi 
öğrenim Durumu 
Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih 
Kadro Unvanı 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi 
Toplam Memuriyet Süresi 
Medeni Hali 
HÂLİHAZIR İDARİ GÖREVİ 

: AHMET OKUR 

: 20.11.2007 

:TAŞOVA 08.02.1967 

: ANKARA ÜNİV. S.B.F. 

: 20.11.2003 

: UZMAN DENETÇİ 

: 16 YEL 9 AY 10 GÜN 

: 21 YEL 3 AY 16 GÜN 

:EVLİ 

Bulunduğu Görevler ve Süres i : 

SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI 
DENETÇİ 1992 1999 
BAŞDENETÇİ 1999 2004 
UZMAN DENETÇİ 2004 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu B a s a n Durumu 
Todai Uzm. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1999 Takdirname 
Master Teşekkür 
Doktora ödül 

Ceza lar : 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 
İNGİLİZCE-81 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

Meslek İçi Eğitim ve Kurstan : 
SAYİŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 

: AHMET TEZCAN 

: 13.09.2006 

Doğum Yeri ve Tarihi : ANKARA 16.04.1966 
Öğrenim Durumu : A.Ü. S .B .F 

Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: 13.09.2002 

Kadro Unvanı : UZMAN DENETÇİ 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi : 17 YEL 7 AY 26 GÜN 
Toplam Memuriyet Süresi : 17 YEL 7 AY 26 GÜN 
Medeni Hali : EVLİ 
HALİHAZER. İDARİ GÖREVİ : 
Bulunduğu Görevler ve Söres i : 

SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI 
DENETÇİ 1991 1998 TCDD GEN. MD. EKONOMİK ARŞ. UZ. 
BAŞDENETÇt 1998 2003 
UZMAN DENETÇİ 2003 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
Todai Uzm. Takdirname 
Master G.O. S.B.E. İŞLETME ABD. FİNANSMAN BÖL. Teşekkür 
Doktora Ödül 

C e z a l a r : 

Yabancı DUi ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 
İNGİLİZCE - 50 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

Meslek İçi Eğitim ve Kursları: 
SAYIŞTAY DEN. YRD. YET. VE MES. KURSU 
SAYIŞTAY EĞİTİM UZMANI SERTİFİKASI - 2005 
MUHASEBE EĞİT. SERTİFİKASI - 2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 

Doğum Yeri ve Tarihi 

Öğrenim Durumu 

:SAİT AYAZ 

: 20.11.2008 

: AKYAZI/SAKARYA 14.01.1969 
: ANK. ÜNİV. S.B.F. 

Birinci Sınıfa Ayrıldığı Tarih: 20.11.2004 
Kadro Unvanı 
Meslek Mensupluğunda 
Geçen Hizmet Süresi 
Toplam Memuriyet Süresi 

Medeni Hali 
HALİHAZIR İDARİ GÖREVİ 

: UZMAN DENETÇİ 

: 16 YIL 9 AY 10 GÜN 

: 16 YIL 9 AY 10 GÜN 

:EVLİ 

B u l u n d u ğ u Görev le r ve Süresi 

SAYIŞTAY İÇİ SAYIŞTAY DIŞI 
DENETÇİ 1992 2001 
BAŞDENETÇİ 2001 2005 
UZMAN DENETÇİ 2005 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
Todai Uzm. Takdirname 
Master Teşekkür 
Doktora Ödül 

C e z a l a r : 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 
İ N G İ L İ Z C E 

Ülkesi Konusu Süresi 
İ N G İ L T E R E G E N E L V E İŞ İ N G İ L İ Z C E S İ 

Meslek İçi Eğitim ve Kursları: 
S A Y I Ş T A Y D E N . Y R D . Y E T . V E M E S . K U R S U 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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Adı ye Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 

Doğum Yeri ve Tarihi 

öğrenim Durumu 

Kurumu 

Kadro Unvanı 

Toplam Memuriyet Süresi 

Medeni Hali 

MEHMET A l t ÖZYER 

KARAMAN/YEŞİLDERE 18.12.1963 
ANKARA ÜNtV. S.B.F. İKTİSAT 
MALİYE BAKANLIĞI 

BAKANLIK MÜŞAVİRİ 

22 YEL 4 AY 9 GÜN 

Hizmeti 

a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süres i : 

b) ö n c e k i Görevleri ve Süres i : 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ANKARA OBV. YATIRIM BANK. UZM. YRD. 

MALtYE BAKANLIĞI HES. UZM YRD. HESAP UZM 

OELtRLERGEN. MOD. DAÎRE BAŞKANI, GEN. MOD. YRD. 

EMEKLİ SANDIĞI GEN. MÛD. GENEL MÜDÜR VB YON. KUR. BŞK. 

MALİYE BAK. BAKANLIK MÜŞAVİRİ 

Son Üç Yıllık Tesklye Ortalaması | 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Koılusu B a s a n D u r u m u 
Tadat Dam Takdirname 
Master ABD LINCOLN MEMORIAL ÜNTV. Teşekkür 
Doktora ödül 

Y a b a n c ı D i l i v e D e r e c e s i D e r e c e s i n i n D a y a n a ğ ı 
İNGİLİZCE 

Yurtdışı GOrevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

SUUDİ ARABİSTAN İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNDE İÇ DENETÇİ 6 AY. 

Meslek İçi Eğitim v e Kursları: 
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Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 
Doğum Yeri ve Tarihi 
öğrenim Durumu 
Kurumu 
Kadro Unvanı 

Toplam Memuriyet Süresi 
Medeni Hali 
Hizmeti 

a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süres i : 

b) ö n c e k i Görevleri ve Süres i : 

1. SAĞLIK BAKANLİĞİ - ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ 

2. MALİYE BAKANLIĞI MUH. KONT. MEMURU, STAT MUH. KONT. 

3. MUHASEBAT KONT. 

4 . BASKONTROLÛR 

5. DAİRE BAŞKANI 

6. OENBL MUDUR YARDIMCISI 

Son Üç Yıllık Teskiye Ortalaması 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
Todal Uz m. Takdirname 
Master Teşekkür 
Doktora Ödül 

Y a b a n c ı Di l i v e D e r e c e s i D e r e c e s i n i n D a y a n a ğ ı 
İNGİLİZCE 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

Meslek tçi Eğitim ve Kurs lar ı : 

SİVAS/HAFİK 02.03.1965 

DOKUZ EYL.Ü LLB.F. KAMU YÖN. 

MALİYE BAKANLIĞI 

GENEL MÜDÜR YRD. 

22 YIL 6 AY 9 GÜN 

EVLİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 



- 1 5 -

Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 
Doğum Yeri ve Tarihi 
Öğrenim Durumu 
Kurumu 
Kadro Unvanı 

RIDVAN AYDIN 

AYDIN/GERMENCİK 13.03.1962 

ANKARA ÜNİV. S.B.F. İKTİSAT 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ 

Toplam Memuriyet Süresi: 23 YIL 10 AY 20 GÜN 

Medeni Hali : EVLİ 

Hizmeti 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - KAYMAKAM 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süres i : 

b) öncek i Görevleri ve Süres i : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 

MÜLKİYE BAŞ MÜFETTİŞİ 

Son Üç Yıllık Teskiye Orta laması 1 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
Todai Uzm. Takdirname 2 
Master Teşekkür 
Doktora ödül 

Yabancı Dili ve Derecesi Derecesinin Dayanağı 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi K o n u s u Süresi 

ABD./FLORIDA AMERİKAN İDARİ SİSTEMİ 6 AY 

Meslek tçi Eğitim ve Kurs lar ı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 



- 1 6 -

Adı ve Soyadı 
Üye Olmaya 
Hak Kazandığı Tarih 
Doğum Yeri ve Tarihi 
öğrenim Durumu 
Kurumu 
Kadro Unvanı 

AIİ KARAKAYA 

: BEYPAZARI 1 3 . 0 3 . 1 9 5 7 

: ANK. ÜNTV. S.B.F. İKTS-MALİYE 

: SANAYİ VE TİCARET BAK 
: BAŞMÜFETTİŞ 

Toplam Memuriyet Süresi: 33 YDL 7 AY 2 3 GÜN 

Medeni Hali : EVLİ 

Hizmeti 
a) Halen Bulunduğu Görevi ve Süres i : 

b) ö n c e k i Görevleri ve Süres i : 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5 . 

6. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI - MEMUR 

SAN. VE TEK. BAK. - MEMUR, MÜFETTİŞ, BAŞMÜFETTİŞ 

ET VE BALIK ÜR. A.Ş GENEL MÜDÜR, MÜŞAVİR 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞ 

Son Üç Yıllık Teskiye Ortalaması [ 

Lisansüstü Çalışmalar: Yeri ve Konusu Başarı Durumu 
Todai Uzm. Takdirname 
Master Tefekkür 
Doktora ödül 

Y a b a n c ı D i l i v e D e r e c e s i D e r e c e s i n i n D a y a n a ğ ı 
İNGİLİZCE 

Yurtdışı Görevleri ve Süresi 
Ülkesi Konusu Süresi 

İNGİLTERE DEVLET LİSAN OKULU 1 YİL 

Meslek İçi Eğitim ve Kurs lar ı : 
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ KURSU 
MALI MÜŞAVİRLİK. BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 414) 
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TBMM (S. Sayısı: 415) 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova Milletvekili İlhan Evcin'in; 
İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/476) 

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Avrupa Birliği Uyum 

komisyonlarına, esas olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarının başında işsizlik ve istihdam gelmektedir. Ülke
mizde yaşanan işsizlik oranının çok yüksek olmasının nedeni, ekonominin işgücünü absorbe edecek ye
ni istihdam yaratma potansiyelinin düşük olması ile birlikte, mevcut iş yasamızdaki esnek uygula
maların ihtiyacı karşılayamamasıdır. 

Türkiye'de 2003 tarihli İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanunu ile daha önce özel sektör tara
fından yürütülmesi yasak bulunan özel sektörün iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapmasına imkan 
sağlanmış ancak, bu "bürolar tarafından geçici iş aracılığı faaliyeti yürütülmesine" izin verilmemiştir. 

Diğer taraftan, hemen hemen tüm AB (25) üyesi ülkelerde yasalarla düzenlenen mesleki an
lamda geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin ülkemizde de yasal zemine oturtulması, AB'ye uyum çalış
maları içinde yer almaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından Kasım 2002'de "Ödünç İş İlişkisi 
Hakkındaki Yönerge Önerisi" kabul edilmiş olup, üye ülkelerin mevcut mevzuatlarındaki farklı uy
gulamalar nedeniyle üzerinde uzun bir süre tartışıldıktan sonra 22 Ekim 2008 tarihinde Avrupa 
Parlamentosu Geçici İstihdam Bürolan Direktifini (Temporary Agency Work Directive) onaylanmıştır. 

Yönergenin amacı öncelikle aynmcılığa karşı korunma ilkesinin geçici (ödünç) işçiler açısından da 
uygulanmasını, geçici iş bürolannın işveren olarak tanınmasını ve geçici işçilerin korunmasını garanti et
mek suretiyle geçici iş ilişkisinin kalitesini artırmak ve ikinci olarak da işgücü piyasasının etkin işleme
si ve yeni işler yaratılması için geçici iş ilişkisinin kullanımına uygun bir yasal çerçeve hazırlamaktadır. 

AB içinde geçici istihdam bürolannın faaliyetlerini kısıtlayan ülkeler yeni Direktif ışığında kı
sıtlamaları gözden geçirmek durumunda kalacaklardır. Kısıtlamalar, ancak Direktif kapsamında ge
nel kamu çıkartan söz konusu ise olabilecek ve Komisyon tarafından izlenecektir. Söz konusu bü
roları yasaklayan ya da bu büroların faaliyetlerini Direktifte öngörülmeyen nedenlerle kısıtlayan ül
kelere karşı Avrupa Komisyonu'nun yaptırım hakkı saklı bulunmaktadır. 

Mustafa Elitaş 
Kayseri 

İlhan Evcin 
Yalova 

GENEL GEREKÇE 
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İşsizliğin önlenmesinin en temel çözüm yolu, hiç kuşkusuz istihdam kapasitesini artıracak ya
tınmlann çoğalması, yeni iş alanlarının yaratılması, iş piyasasının esnekleştirilmesi ve aktif istih
dam politikalarının uygulanmasıdır. 

İşverenlerin istihdamı artırması halinde katlandıklan mali yüklerin hafifletilmesi ve dolayısıyla 
istihdamın artınlması amacıyla, işyerlerinin mevcut istihdamına ilave olarak istihdam edilen işçilerin 
işveren sigorta primlerinin 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması öngörülmüştür. 

Ayrıca İşsizlik Sigortası çerçevesinde işsizlik ödeneği almakta iken işe almanlar için de ödenek 
almaya haklan olan süre boyunca işçi ve işveren primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılan
ması öngörülmektedir. 

Yine istihdamın artınlması ve ekonomik büyümenin sağlanması için yatınmlann artınlması ve bu
na bağlı olarak oluşacak ilave istihdama ait yüklerin belirli bir süre yatınmın sektörü, büyüklüğü ve ya
pılacağı bölgenin gelişmişlik seviyesine göre Hazinece karşılanması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

M A D D E GEREKÇELERİ 
Madde 1- 4857 sayılı İş Kanununda yapılacak düzenleme ile özel istihdam büroları aracılığı 

ile geçici iş ilişkisi kurulabilmesine imkan sağlanmıştır. 

Dolayısıyla, Türkiye de, mesleki anlamda geçici (ödünç) iş ilişkisine ilişkin bu durumu yasalarla 
düzenlemek durumundadır. 

Ayrıca, mesleki anlamda ödünç ilişkisinin yasalaşması, Türkiye'de yıllardır danışmanlık hiz
metleri adı altında geçici iş ilişkisi sözleşmesi düzenleyen kuruluşların yasadışı uygulamalarına son 
verecektir. Özellikle kayıt dışı istihdamın önlenmesi, bu sektörde çalışanların sosyal güvence altına 
alınabilmeleri ve devletin bu alanda düzenleyici olması açısından da büyük katkı sağlayacaktır. 

Madde 2- İşsizlik Ödeneği alanların işe alımına teşvik getirilmekte ve böylece, istihdamda kal
mak ve daha fazla gelir elde etmek suretiyle işçiler lehine, daha düşük maliyetli işçi çalıştırma sure
tiyle işveren lehine, Fon'dan yapılacak harcamaların azaltılması ve istihdamın artırılarak işsizliğin 
azaltılması yoluyla Devlet lehine avantaj oluşturulmaktadır. 

Madde 3- İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla, 2009 yılının Nisan ayına ait 
prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak 31/12/2009 tarihine kadar işe alı
nan ve fiilen çalıştırılanlar için, çalıştırma tarihinden önceki üç ayda SGK'ya verilen prim ve hizmet 
belgelerinde ismi olmaması kaydıyla, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta prim
lerinin işveren hisselerine ait tutarının 6 ay boyunca işsizlik Sigortası Fonundan karşılanması ama
cıyla düzenlemeye gidilmekte, ayrıca yararlanma ve başvuru sürelerini 6 aya kadar daha uzatmaya 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 4- Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak, tasar
rufları katma değeri yüksek, ileri teknolojileri kullanan yatınmlara yönlendirmek, istihdamı artır
mak, yatınm eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslar arası rekabet gü
cünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatınmları özendirmek, 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konu
lan Yatınmlarda Devlet Yardımlan Hakkında kararlar çerçevesinde teşvik edilen yatınmlara bağlı ola
rak istihdam edilen işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmının be
lirli bir süre Hazinece karşılanması öngörülmektedir. Yatınmın konusuna, büyüklüğüne ve yatırımın 
bulunduğu illerin gelişmişlik seviyesine göre uygulama süresi, karşılama oranı ve kapsam; yatırımın 
sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu ile göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. 

Madde 5- Yürürlük maddesidir. 

Madde 6- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 24/6/2009 

Esas No.: 2/476 

Karar No.: 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kayseri Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa ELİTAŞ ile 
Yalova Milletvekili İlhan EVCİN tarafından hazırlanarak 19/06/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 22/6/2009 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak 
da Komisyonumuza havale edilen 2/476 esas numaralı "İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sos
yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 
Komisyonumuzun 24/06/2009 tarihinde yapmış olduğu 38 inci Birleşimde Hükümeti temsilen Devlet 
Bakanı Cevdet YILMAZ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kamu İhale Kurumu temsilcileri ile 
Kanun Teklifi sahiplerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin en önemli problemlerinin başında işsizlik 
ve istihdam gelmektedir. Ekonominin yapısal olarak yeterince yeni istihdam oluşturamaması ve mev
cut yasal düzenlemelerin Avrupa Birliği üyesi pek çok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan esnek is
tihdam yöntemlerine olanak tanımaması, bu problemin başlıca nedenlerindendir. 2003 yılında, İş 
Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanunu ile özel sektörün iş ve işçi bulmaya aracılık yapmasına imkan 
sağlanmış, ancak, büroların geçici iş aracılığı faaliyeti yürütmesine izin verilmemiştir. Mesleki an
lamda geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin düzenlenmesi hem istihdam olanaklarının geliştirilmesi hem de 
AB'ye uyum için bir gereklilik arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu alanda gerekli yasal düzenle
melerin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Dünya genelinde yaşanan mali kriz nedeniyle tüm dünyada üretim ve istihdam daralmakta, 
ülkemiz de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Ekonomik daralmanın yaşandığı bu gibi dönemlerde 
hükümetlerin ekonomiye müdahale ederek, istihdamı artırıcı ve ekonomiyi genişletici politikaları 
uygulamaya koyması büyük önem arz etmektedir. İstihdamı teşvik edici tedbirlerin alınması ve 
yatırımcının korunması küresel mali krizin ülkemize olan etkilerinin hafifletmesinde önemli katkı 
sağlayacak ve gelecekte de istihdam ve işsizlik sorununa yönelik kalıcı bir inisiyatif oluşturacaktır. 

Teklif ile; 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin tanımlanması ve buna ilişkin koşulların düzenlenmesi, 

- İşverenlerin istihdamı artırması halinde, mevcut istihdama ilave olarak istihdam edilen işçile
rin işveren sigorta primlerinin 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması, 

- İşsizlik sigortası çerçevesinde işsizlik ödeneği almakta iken işe alınanlar için ek ödenek al
maya hakları olan süre boyunca işçi ve işveren primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması, 

- Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde teşvik edilen yatırımlara bağlı 
olarak gerçekleştirilecek istihdamın getirdiği mali yüklerin Hazinece karşılanması; Hazinece karşı
lanacak tutarın uygulama süresi ile ödeme yapılacak miktarın oranı ve kapsamını; yatırım sektörü, 
büyüklüğü ve bulunduğu illere göre farklılaştırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 

öngörülmektedir. 
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Komisyonumuzda Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin İş Hukukunun kavramlarıyla bağdaşmadığı, geçici iş iliş
kisi şeklindeki esnek çalışma yöntemlerinin küresel ekonominin doğurduğu rekabet ortamının bir 
sonucu olarak pek çok ülkede uygulanmaya başlandığı, ancak işçi açısından değerlendirildiğinde bu 
yöntemlerin birçok olumsuz taraflarının bulunduğu, 

- Geçici iş ilişkisine yönelik düzenlemeler yapılırken işçi ile işveren arasındaki hassas denge 
gözetilerek işçilerin haklarının korunmasına özen gösterilmesi gerektiği, aksine düzenlemelerin ça
lışma barışını olumsuz yönde etkileyeceği, ayrıca bu tür düzenlemeler yapılırken sosyal tarafların 
da görüşlerinin alınması gerektiği, 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi düzenlemelerine yönelik Avrupa Direktiflerinin çıkış kay
nağının ayrımcılığın önlenmesi gibi konular olduğu, yapılması öngörülen düzenlemenin sosyal dev
let anlayışıyla bağdaştırılabilmesi için Avrupa Direktifinin öngörülerine uygun olması gerektiği, 

- Krizle mücadeleye yönelik olarak öngörülen tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi ge
rektiği, ancak uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmasında gecikmelerin söz konusu olduğu, ay
nca bu tür tedbirlerin maliyetlerinin de açıklanması gerektiği, 

- Ülkelerin petrol ve madenler gibi çeşitli stratejik kaynaklannın olabileceği, ülkemizin stratejik 
kaynağının ise üretim çağındaki genç nüfusu olduğu, bu kaynağın çeşitli tedbirler alınarak ekonomik 
kalkınmanın itici gücünü oluşturacak şekilde harekete geçirilmesi gerektiği, 

- Küresel krizin ülkemize yönelik etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren görülmeye başlan
dığı, ancak teşhis ve tedbirler konusunda geç kalındığı, alınan tedbirlerin bütüncüllükten uzak ol
masının da istenen etkiyi ortaya çıkaramadığı, 

- Geçici iş ilişkisi benzeri uygulamalann ülkemizde gayriresmi bir biçimde uygulandığı ve ka-
yıtdışılığı artırdığı, ayrıca işçi sömürüsüne neden olduğu; öngörülen düzenlemenin kayıtdışılığı azal
tacağı ve işçi sömürüsünü sona erdireceği, 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik düzenlemenin 2003 yılında yapılan ancak uygu
lanamayan kanuni düzenlemelerle birlikte uygulama olanağına kavuşacağı, böylece özel sektörün 
özel istihdam bürolan aracılığıyla bu alandaki hizmetleri yürütebileceği, 

- AB'de mesleki anlamda geçici iş ilişkisi uygulamalarının sonucu olarak % 1,8 oranında istih
dam artışının sağlandığı; söz konusu düzenlemenin yasalaşması durumunda ülkemizde de % 2 ora
nında istihdam artışının beklendiği, 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi düzenlemesinin, işsizlikle mücadele aracı olarak istihdamı altı
ncı etkisinin yanı sıra, kısa süreli işgücüne ihtiyaç duyan işverenler için de önemli faydalar sağlayacağı, 

- İstihdamı teşvik edici düzenlemeler yapılmasının; hem krizin atlatılmasına hem de ekonomi
nin üretim potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı, 

- Teklifle yapılması öngörülen düzenlemelerin istihdamın artırılmasına yönelik önemli adımlar 
olduğu, küresel krizin neden olduğu ekonomik daralmayla da önemli bir mücadele aracı olacağı, 

- Öngörülen düzenlemelerin krizle mücadeleye yönelik olarak açıklanan istihdam paketiyle bü
tünlük arz ettiği ve uygulamayı hızlandırmayı amaçladığı, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi düzenlemesinin AB uyum kriterleri arasında bulunduğu ve 
Ulusal Programda yer alan hususlardan biri olduğu, bu düzenlemenin istihdama ve kayıtdışılıkla mü
cadeleye katkı sağlayacağı, 

- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi düzenlemesine yönelik olarak ayrıntılı düzenlemelerin ikin
cil mevzuatla yapılacağı, bu konuda sorunlar yaşanmaması için gerekli çalışmaların yürütüleceği, 
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- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin düzenlemeler hakkında sosyal tarafların görüşünün 
alındığı ve bu konuda bir mutabakata varıldığının söylenebileceği, 

- Mevzuatımızda özel istihdam bürolarına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu, yapılan düzenle
menin ilave yetki sağladığı, 

- Ekonomik krizin ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz şekilde etkilediği, önemli sorunlardan 
olan işsizliği artırdığı, öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle sosyal maliyetlerin azalacağı 
ve ilerleyen dönemde de istihdam sorununu çözmeye yönelik altyapı oluşturacağı, düzenlemelerin bu 
açıdan oldukça yerinde olduğu, 

- Getirilen düzenlemenin, kriz nedeniyle işten çıkarılan ve İşsizlik Fonundan yararlanan işçile
rin tekrar işe dönmelerini sağlayacağı, böylece hem işçilerin hem de işverenin bundan olumlu etki
leneceği; ayrıca düzenlemenin istihdamı artırıcı boyutunun da bulunduğu, 

- Ekonomik krizle mücadele için açıklanan tedbir paketinin büyük bölümünün uygulanması için 
kanuni düzenlemeye ihtiyaç olmadığı ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla uygulamaya geçirildiği, kanuni 
düzenlemeye ihtiyaç gösteren konularda ise çalışmalarının devam ettiği, tedbirlerin mümkün olduğunca 
bütüncül bir anlayış içinde ve birbirleriyle uyumlu olacak şekilde hazırlanmasına özen gösterildiği, 

- Uygulanması öngörülen teşviklerin bir kısmının krizin etkilerinin hafifletildiği bir döneme 
denk getirildiği, böylece ekonominin sağladığı yeni olanakların ve fırsatların değerlendirilmesinin 
amaçlandığı, diğer bir kısmının ise doğrudan krizin etkilerini hafifletmeye yönelik olduğu, 

ifade edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri takiben, Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim
senmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin; 

- Çerçeve 1 inci maddesi; maddeyle 4857 sayılı İş Kanununa eklenmesi öngörülen 7/A maddesi
nin birinci fıkrasında yer alan "işçisine karşı olan" ibaresinin, iş görme borcu işçinin işverene karşı 
bir borcu olduğundan "işçisinden olan" şeklinde değiştirilmesi; geçici iş ilişkisi modeline göre per
sonel istihdamı, kamu kurum ve kuruluşlarının personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümlerine 
uygun olmadığından kamu kurum ve kuruluşlarını düzenlemenin kapsamı dışına çıkaran bir fıkranın 
madde metnine eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; maddeyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin 
mülga beşinci fıkrasını yeniden düzenleyen fıkranın; anlatıma açıklık kazandırmak amacıyla yeni
den düzenlenmesi, işyeri tehlike derecesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim
lerin %1'inin Fon; kalan kısmının ise işveren tarafından karşılanmasını sağlamaya yönelik bir 
değişikliğin yapılması; kamu kurum ve kuruluşlarında personel istihdamının teşvik edilmesinin ay
rıca gerekmemesi ve yeni personel istihdamından kaynaklanan ilave maliyetlerin kamu kaynakla
rıyla karşılanıyor olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarını kapsam dışı bırakan bir hükmün 
metne eklenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi; maddeyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen 
geçici 9 uncu maddenin; üçüncü fıkrasının (e) bendinin; bentte yer alan "8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ile" ibaresinin metinden çıkanlması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 
olmasına rağmen, bu Kanundan istisna oluşturan yöntemlerle ihale gerçekleştiren çok sayıda kamu kurum 
ve kuruluşu bulunduğundan ve istisnaya göre yapılan alımlarda kamu kaynağı kullanıldığından, teşvik uy
gulamasında eşitlik sağlamak amacıyla 4734 sayılı Kanundan istisna olan alımlan yürüten işyerlerinin de 
maddede öngörülen teşviklerden yararlanmamasına yönelik olarak değiştirilmesi suretiyle; (f) bendinin; 
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4447 sayılı Kanunda "kamu idareleri" kavramının hangi kurumlan kapsayacak şekilde uygulanacağı hu
susunda bir düzenleme bulunmadığı, aynca 5510 sayılı Kanunda yer alan "kamu idareleri" tanımının ise 
maddede öngörülen teşviklerden yararlanacak kamu kurum ve kuruluşlannın tespitinde yetersiz kalacağı 
ve tereddütlere yol açacağı gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi ve bent numaralannın kanun yapma esas 
ve usullerine uygunluğun sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Çerçeve 4 üncü maddesi; maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka
nununa eklenmesi öngörülen ek maddenin anlatıma açıklık kazandınlmak amacıyla redaksiyona tabi 
tutulması suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 5 inci maddesi, aynen, 

- Yürütmeye ilişkin 6 nci maddesi, kanun yapma esas ve usullerine uygunluk sağlamak amacıyla 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 

kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

SaitAçba M. Altan Karapaşaoğlu Hasan Fehmi Kinay 

Afyonkarahisar Bursa Kütahya 

(Bu Raporun Sözcüsü 

Kâtip Üye Üye 

Süreyya Sadi Bilgiç Necdet Ünüvar Halil Aydoğan 

İsparta Adana Afyonkarahisar 

Üye Üye Üye 

Sadık Badak Mehmet Günal İsmail Özgün 

Antalya Antalya Balıkesir 

(Bu Raporun Sözcüsü) 

Üye Üye Üye 

Ali Osman Sali Cahit Bağcı Emin Haluk Ayhan 

Balıkesir Çorum Denizli 

Üye Üye Üye 

Mehmet Yüksel Necdet Budak Alaattin Büyükkaya 

Denizli Edime İstanbul 

(Bu Raporun Sözcüsü) 

Üye Üye Üye 

Esfender Korkmaz Mustafa Özyürek İbrahim Hasgür 

İstanbul İstanbul İzmir 

(Ayrışık oy ektedir) 

Üye Üye Üye 

Harun Öztürk Tuğrul Yemişçi Mustafa Özbayrak 

İzmir İzmir Kırıkkale 

(Karşı oy yazısı eklidir) 
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Üye 

Muzaffer Baştopçu 

Kocaeli 

Üye 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 

Ali Er 

Mersin 

Üye 

Faik Öztrak 

Tekirdağ 

(Ayrışık oy ektedir) 

Üye 

Mustafa Kabakçı 

Konya 

Üye 

Ömer Faruk Öz 

Malatya 

Üye 

Münir Kutluata 

Sakarya 

Üye 

Osman Demir 

Tokat 

Üye 

Mustafa Kalaycı 

Konya 

Üye 

Erkan Akçay 

Manisa 

Üye 

Hasip Kaplan 

Şırnak 

(Ayrışık oy) 

Üye 

M. Akif Hamzaçebi 

Trabzon 

(Ayrışık oy yazısı ektedir) 

Uye 

Kerem Altun 

Van 

Üye 

Abdulkadir Akgül 

Yozgat 
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AYRIŞIK OY 

Madde 1 

Teklifin 1 inci maddesi "özel istihdam büroları"nın görev alanını genişletmek amacıyla "geçici 
iş ilişkisi" kavramını iş hukukuna dahil etmektedir. Buna göre özel istihdam büroları "geçici iş iliş
kisi" çerçevesinde, istihdam ettiği işçileri bir başka işverene devredebilecektir. İşçinin sosyal gü
vencesini zayıflatan, kıdem tazminatını tartışmalı hale getiren bu model işçi lehine değildir. 4857 
sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisinde süre "altı ayı geçmemek üzere" 
şeklinde belirlenmişken burada süre "onsekiz ayı geçmemek üzere" şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca 
4857 sayılı Kanunun anılan 7 nci maddesinde geçici iş ilişkisinde işveren işçiyi holding bünyesi içinde 
veya şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştı
rılması koşuluyla işgörme edimini yerine getirmek üzere başka bir işverene devredebilirken; Teklif 
bu ayrıntılara dikkat etmemiştir. Örneğin "benzer işler" kavramı kullanılmamıştır. Bu durumda işçi 
her tür işte çalıştırılabilecektir. Maddenin yazımından özel istihdam bürosu işvereninin işçi ile iliş
kisinde olan işgörme borcunu talep hakkını ancak başka bir özel istihdam bürosuna devredebileceği 
anlamı çıkmakla birlikte Teklifin amacı bu değildir. Amaç başka herhangi bir işverene de devri ola
naklı kılmaktır. Bunu sağlayabilmek için özel istihdam bürolarının görevlerini düzenleyen yasa mad
desinde değişiklik yapılması gerekir. 

Sonuç olarak bu düzenleme işçinin güvensiz bir iş ilişkisi çerçevesinde istihdamını öngörmek
tedir. Doğru bir düzenleme değildir. Tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Madde 2,3 ve 4 

Anılan maddeler Sayın Başbakan tarafından açıklanan Teşvik Paketi'nin yasal altyapısını 
oluşturmak üzere Teklif metninde yer almaktadır. Söz konusu maddelerin özellikle de 3 ve 4 üncü 
maddelerin mali boyutu belli değildir. Hazineye yük getirecek tasarı ve tekliflerin mali boyutunun 
bilinmesi yasama sürecinin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan ciddi bir eksiklik söz 
konusudur. 

M. Akif Hamzaçebi F. Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

Esfender Korkmaz 

İstanbul 

Faik Öztrak 

Trabzon Tekirdağ 
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KARŞI OY YAZISI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 

"İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi "ne ilişkin değerlendirmelerimize aşağıda yer ve
rilmiştir. 

ÇERÇEVE MADDE 1-

Çerçeve 1 inci maddede düzenlenen "Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi" ile ne yapılmak 
istendiğinin ve yapılmak istenenin iş hukukuna uygunluğunun tahlil edilebilmesi için iş kanunu
muzda yer alan bazı kavramlar üzerinde öncelikle durmak gerekir. 

Üzerinde dikkatle durulması gereken kavramlar; işçi, işveren, işyeri, iş ilişkisi ve iş sözleşmesi 
gibi kavramlardır. 

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye 
de işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi, işveren tarafından mal veya hizmet üret
mek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime de işyeri de
nilmektedir. 

İş hukukunda asıl olması gereken işçi ve işveren arasında direkt kurulan iş ilişkisidir. Bu ilişki
de işçi, iş sözleşmesinde öngörülen süre ve koşullarda işverene karşı bir iş görmeyi taahhüt etmek
te, işveren de işçiye bu hizmetin karşılığında bir bedel ödemeyi üstlenmektedir. Bu koşulların belir
lendiği sözleşmeye de iş sözleşmesi denilmektedir. 

Küreselleşen dünyada ortaya çıkan rekabet koşulları iş hukukunda yukarıda açıkladığımız iş 
ilişkisini esnekleştirme ihtiyacını gündeme getirmiştir. 

Ancak bu esnekleştirme çalışmalarında unutmamamız gereken en önemli husus, iş ilişkisinde 
evine ekmek götürmek zorunda olan işçinin işverene karşı daha bir bağımlı olduğu gerçeğidir. Bu ger
çeği göz önünde bulundurarak, yaptığımız düzenlemelerde, çalışmak zorunda olan işçiye, taşıyama
yacağı yükleri yüklememeliyiz. Nasıl olsa işçinin işe ihtiyacı var anlayışı ile geçmişte liberal ekonomi 
döneminde yapıldığı gibi işçinin bir meta şeklinde alınıp satılmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz. 

Şimdi bu kısa değerlendirmeyi yaptıktan sonra iş kanununda bugüne kadar yer verdiğimiz bazı 
esnek çalışma yöntemlerine temas etmekte yarar görülmektedir. Açıklayacağımız bu esnek iş ilişki
leri de yeterli görülmemiş olacak ki tasarıdaki "mesleki anlamda geçici iş ilişkisi "nin de iş hukuku
muza dahil edilmesine karar verilmiştir. 

Esnek çalışma amaçlı iş ilişkilerinin başında halk arasında "taşeron" uygulaması olarak bilinen 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi gelmektedir. 

Asıl işverenin işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işve
rene bu ilişkide alt işveren denilmektedir. Asıl işveren ile alt işveren arasında kurulan ilişkiye de asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi denilmektedir. 

Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak İş Kanunundan, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden 
alt işveren ile birlikte sorumludur. 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinden yararlanılarak, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik ne
denlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilememektedir. 
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Görüldüğü gibi işçinin hak kaybına uğramaması için yasa koyucu asıl işveren-alt işveren ilişki
sinin koşullarını yasa ile ayrıntılı olarak belirlemiştir. 

Asıl işveren-alt işveren arasındaki iş ilişkisi çalışma yaşamına yeterince esneklik sağlayamamış 
olacak ki İş Kanunu (İK) 7 nci maddesinde bir başka geçici iş ilişkisi düzenlemiştir. Bu maddede yer 
alan hükümlerin yeni getirilen "mesleki anlamda geçici iş ilişkisi" nde de uygulanacağı öngörül
düğünden mevcut geçici iş ilişkisinin biraz daha yakından incelenmesinde yarar vardır. 

İK' nun 7 nci maddesine göre, işveren, bir işçiyi yazılı rızasını almak koşuluyla; 
- Holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya 

- Yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene 

iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi kurulmuş ol
maktadır. 

Bu geçici iş ilişkisinde, işçinin asıl işverenle yaptığı iş sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam et
mektedir. İşçi, asıl işverenle yaptığı iş sözleşmesinde taahhüt ettiği işi, asıl işverenin işyerinde değil 
devralan işverenin işyerinde yerine getirmektedir. 

Altı ayı geçmemek üzere kurulan geçici iş ilişkisi gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebil-
mektedir. 

Kendisi ile geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen üc
retinden ve sosyal sigorta primlerinden asıl işveren ile birlikte sorumludur. Bu hükümden, ücret ve 
prim borçlarının öncelikle asıl işveren tarafından ödenmesi gerektiği anlamı çıkmaktadır. 

İşçiyi geçici olarak devralan işveren, grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığı
nın tarafı olmuş ise, bu durumda asıl işveren, işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalış
tırmak zorundadır. 

Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi çı
karmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi kurulamamaktadır. 

Yukarıda açıklanan iki esnek çalışma yöntemi de iş hukukunda yeterince esneklik sağlayama
mış olacak ki şimdi de bu tasarı ile "Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi"ne izin veren yeni bir dü
zenleme yapılmaktadır. 

Tasarı, mesleki anlamda geçici iş ilişkisine İK'nun hem 7 hem de 7/A maddesi hükümlerinin bir
likte uygulanacağını öngörmektedir. Özel istihdam büroları (ÖİB) aracılığı ile geçici iş ilişkisinin 
İK'nun mevcut 7 nci maddesine eklenmeyip ayrı bir maddede düzenlenmiş olması dikkatlerden kaç
mamalıdır. 

Bu düzenleme ile 7 nci maddedeki geçici iş ilişkisi kurulmasında aranan "Yapmakta olduğu işe 
benzer işlerde çalıştırüması koşuluyla başka bir işverene işçinin devri koşulu" aşılmaya çalışılmak
tadır. Oysa, söz konusu 7 nci maddenin görüşülmesi aşamasında işçi sendikalarından gelen eleştiri
lerin aşılması için geçici iş ilişkisinde bu koşulun (benzer işlerde koşulu) öngörülmüş olması unu
tulmamalıdır. 

Sosyal bansın bozulmaması için sendika temsilcilerinin de komisyona davet edilip tasarı konu
sundaki düşüncelerinin alınması gerekli iken, bu gerekliliğe de uyulmamıştır. Sayın bakan, komis
yonda kendisine yöneltilen soru üzerine tasarı hakkında işverenlerin mutabakatının olduğunu, buna 
karşılık sendikalardan bazılannın ise birkısım tereddütlerinin bulunduğunu ifade etmiş, ancak "bir-
kısım tereddütlerin " ne olduğu konusuna açıklık getirmemiştir. 
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İK'na eklenmek istenen "Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi" ile, devreden işverenin yapmakta 
olduğu iş ile benzerlik arzetmeyen işler için de işçiler başka işverenlere devredilebilecektir. Üstelik 
işçiyi devreden işveren ÖİB olduğu için, bunlann işyerinde işçinin yaptığı bir iş de bulunmamakta
dır. Adında "mesleki" ibaresinin yer alması, meslek sahibi kalifiye işçilerin bu düzenlemeye konu ola
cağı gibi bir izlenim vermekteyse de, tasarıda buna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Tasarı ile iş ve işçi bulmaya aracılık eden ÖÎB asıl işveren sayılmaktadır. Bu işverenler işçi ile 
süreli iş sözleşmesi yapmaktadır. Bu sözleşmenin yazılı olacağının belirtilmesi ise, sürenin asgari 
bir yıl olacağını çağnştırmaktadır. Çünkü İK'da bir yıldan uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı ya
pılması gerektiği öngörülmektedir. 

Bu iş ilişkisinde ÖİB'nin bu işçilere yaptıracakları bir iş bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iş 
sözleşmesinin konusu sanaldır. Düzenleme ile, ÖİB'na, işçinin kendisine karşı olan sanal iş görme 
borcunu, geçici süre için bir başka işverene devretme hakkı verilmektedir. 

İK.m.7'deki geçici iş ilişkisinde, devredilen işçinin asıl işverenle olan sözleşmesi devam et
mekteydi. Hüküm bulunmayan hallerde bu madde hükümlerinin uygulanacağının belirtilmiş olması, 
işçi ile asıl işveren konumundaki ÖİB arasında yapılan sanal iş sözleşmesinin de devirden sonra 
devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Ancak uygulamada bazı sorunlann çıkması beklenmelidir. Örneğin ÖİB ile yapılan süreli sözleş
menin bitim tarihinden önce işçi başka bir işverene devredilmiş ve devralan işveren yanında çalışırken 
de ÖİB ile yapılan sözleşmenin süresi bitmiş olsun. Bu durumda işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden fes
hedilmiş mi olacaktır? Taşandaki geçici iş ilişkisinde süreli iş sözleşmesinin geçerli olacağının belir
lenmiş olmasında kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamama gibi unsurlar etkili olmuş mudur? 
İşverenlerin kıdem tazminatı yükü dikkate alınarak böyle bir yol seçilmiş olabilir mi? Mevcut yasal 
düzenlemelere göre iş ve işçi bulmaya aracılık yetkisi zaten varolan ÖİB'na aynca geçici iş ilişkisi kur
ma yetkisi verilmesinde ısrar edilmesi bizim bu endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır. 

İşçinin devrinde kararlaştınlan süre bittiğinde, asıl işveren olan ÖİB'na dönecek olan işçinin 
burada göreceği bir iş yoktur. Yeni bir işverene devredilene kadar ÖİB ile iş sözleşmesi ilişkisi bir iş 
görme edimi olmaksızın sanal olarak devam edecektir. Bu sürede kendisine bir ücret ödenip öden
meyeceği açık değildir. Süreli iş sözleşmeleri için öngörülen süreler uzun tutulmak suretiyle, işçiler 
için ÖİB 'lan iş bulunana kadar beklenilen bir havuz, iş arayanların beklediği modem işsizler kahvesi 
konumuna gelebilir. Bu durumda özel istihdam büroları modem işçi simsarları olmayacaklar mı? 

Bu uygulama işçinin bir meta gibi alınıp satılması sonucunu doğuracaktır. Bu maddeye göre ge
çici iş ilişkisi kurulacak işçi sayısının, işyerinde çalıştırılanların dörtte birini geçemeyeceği öngörül
mektedir. Tasanda geçen işyerinin, işçinin geçici iş ilişkisi ile devredildiği işverenin işyerini mi yok
sa ÖİB'nin işyerini mi ifade ettiğinin de açık olmadığı düşünülmektedir. 

ÖİB iş ve işçi bulmaya aracılık ederken vasıfsız işçiden ücret almamaları esastır. Bu düzenle
mede mesleki anlamda geçici iş ilişkisinden söz edildiği gerekçe gösterilerek iş arayanlardan ücret 
talep edilip edilmeyeceği de açık değildir. 

Geçici iş ilişkisinde, devredilen işçinin ödenmeyen haklarından her iki işverenin müteselsilen so
rumlu olacakları ifade ediliyor. Ancak, ÖİB'nin sorumluluğunun yerine getirilmesinin İŞKUR'a ça
lışma izni alırken ödedikleri teminat kadar güvence altında olacağı unutulmamalıdır. 

Geçici iş ilişkisinin aynı işçi için 18 ayı geçemeyeceği, geçtiği takdirde devredilen işverenle iş
çi arasında belirsiz süreli iş ilişkisinin kurulmuş olacağı hükme bağlanmaktadır. Ancak bu ilişkinin 
de, geçici iş ilişkisinin kurulduğu tarihten itibaren mi yoksa 18 aylık sürenin bitiminden itibaren mi 
kurulacağı tasarıda açık değildir. 
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Geçici iş ilişkisi ile devredilen işçinin çalıştığı işyerinde grev ve lokavt uygulaması varsa ve iş
çi ÖİB tarafından başka bir geçici işe de gönderilememişse, asgari ücretten az olmamak üzere söz
leşme ücretinin yansının ödenmesi zorunluluğu getirilmektedir. Bu sözleşme ücreti ÖİB ile yapılan 
sözleşme ücreti ise, niçin yarısı ödenmektedir. İşçinin geçici iş ilişkisi ile devredildiği işverenin öde
diği bir ücretten söz ediliyorsa, bu durum işçinin bu işverenle de bir sözleşme yaptığı anlamına gel
memekte midir? 

İK m.7'de, geçici iş ilişkisi sona erdiğinde işçinin asıl işverenin işine döneceği ve işverenin iş
çiye iş vermek zorunda olacağı öngörülmüştü. Yeni getirilen geçici iş ilişkisinde aynı durumun ge
çerli olup olmayacağı bize göre açık değildir. 

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün hesabında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan
lar işyerinde çalışan işçi sayısına niçin dahil edilmemektedir? Bu hüküm, işyerlerini geçici iş ilişki
si ile işçi çalıştırmaya itmiş olmayacak mı? 

Sonuç olarak, işçi ve işveren arasında kurulması gereken hassas dengenin gözetilerek işçinin 

korunması; koşullan ve sınırları yasa ile iyi çizilerek istihdam ve verimliliği artırmak, rekabet ko
şullarını iyileştirmek üzere esnek çalışma yöntemlerinin hayata geçirilmesi iş hukukunun amaç
lan arasında yer almaktadır. 

Yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu bu anlamda öngördüğü iş güvencesi, belirli süreli ve kısmi 
süreli iş sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi, asıl işveren-alt işveren uygulaması, çağrı üzerine çalışma, ev
de çalışma, tele çalışma, çalışma sürelerinin denkleştirilmesi, telafi çalışmaları, kısa çalışmalar gibi 
uygulamalarla yeterince esnek bir yapıya kavuşmuştur. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, geçici iş ilişkisinin sınırsız bir şekilde uygulanmasına yol aça
cak olması nedeniyle, iş hukukunun işçinin korunması amacıyla bağdaşmayan; işçi ve işveren ara
sında kurulmaya çalışılan hassas dengeyi, dolayısıyla da çalışma barışını bozacak olan 7/A madde
sinin tasarı metninden çıkarılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 

ÇERÇEVE MADDE 2-

İşsizlik ödeneği almakta iken işe alınanların, hakettikleri halde kullanmadıkları işsizlik ödene
ği sürelerince prime esas alt sınır üzerinden ödenmesi gereken işçi ve işveren payı sigorta primleri 
ile genel sağlık sigortası primlerinin işsizlik sigortasından ödenmesi öngörülmektedir. Fon, işsizlik 
ödeneği ödemek yerine aynı süre için prim desteği yapmaktadır. Akılcı bir yaklaşımdır. Ancak, uzun 

süreli işsizlerle işgücü piyasasına ilk kez girecekler aleyhine işleyeceği dikkate alınmalıdır. 

ÇERÇEVE MADDE 3-

Teşvik ilke olarak desteklenmektedir. Ancak işsizlik sigortası tarafından ödenen işveren prim
lerinin, fon kaynakları kamuya ait bir kaynak olmadığından, Hazine tarafından belirlenecek bir süre 
içinde Fona yatırılacağı hükme bağlanmalıdır. 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir. 

Genel Kurulun bilgisine saygıyla sunulur. 

Harun Öztürk 

İzmir 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA ELİTAŞ VE YALOVA MİLLET
VEKİLİ İLHAN EVCİN'ÎN TEKLİFİ 

İŞ KANUNU, İŞSİZLİK SİGORTASI 
KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR VE 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANU
NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sa

yılı İş Kanununun 7 nci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki "7/A" maddesi eklenmiştir. 

"Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi; özel istihdam bürosu işvereninin iş söz
leşmesine dayanarak istihdam edeceği işçisine 
karşı olan iş görme borcunu talep hakkını geçici 
süre ile bir başka işverene devrini ifade eder ve 
Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel 
istihdam bürolan tarafından yerine getirilir. 

Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile 
iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle 
geçici iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yap
mak zorundadır. Bu sözleşmelerde yer alması 
gereken hususlar Türkiye İş Kurumunca çıkarı
lacak yönetmelikle düzenlenir. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak 
çalıştınlan işçi sayısı, işyerinde çalıştınlan işçi sa
yısının dörtte birini geçemez. Bu kapsamda ça-
lıştınlacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş 
sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dik
kate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 

Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak ge
çici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi on 
sekiz ayı geçemez. Bu süreyi geçen çalıştırma, 
geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak ya
pılmaması veya sözleşmede belirtilen sürenin 
dolmasına rağmen devam eden çalıştırma du
rumlarında, devredilen işverenle işçi arasında 
belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş olur. 

Özel istihdam bürolarının bu faaliyet için 
istihdam edecekleri işçilerle yapacakları belirli 
süreli iş sözleşmeleri, esaslı nedene dayalı zin
cirleme iş sözleşmesi niteliğini taşırlar. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İŞ KANUNU, İŞSİZLİK SİGORTASI 
KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR VE 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANU
NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sa

yılı İş Kanununun 7 nci maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki "7/A" maddesi eklenmiştir. 

"Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi; özel istihdam bürosu işvereninin iş söz
leşmesine dayanarak istihdam edeceği işçisin
den olan iş görme borcunu talep hakkını geçici 
süre ile bir başka işverene devrini ifade eder ve 
Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel 
istihdam büroları tarafından yerine getirilir. 

Özel istihdam bürolan devredeceği işçi ile 
iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle 
geçici iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yap
mak zorundadır. Bu sözleşmelerde yer alması 
gereken hususlar Türkiye İş Kurumunca çıkarı
lacak yönetmelikle düzenlenir. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak 
çalıştınlan işçi sayısı, işyerinde çalıştınlan işçi sa
yısının dörtte birini geçemez. Bu kapsamda ça-
lıştınlacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş 
sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dik
kate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 

Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak ge
çici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi on 
sekiz ayı geçemez. Bu süreyi geçen çalıştırma, 
geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak ya
pılmaması veya sözleşmede belirtilen sürenin 
dolmasına rağmen devam eden çalıştırma du
rumlarında, devredilen işverenle işçi arasında 
belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş olur. 

Özel istihdam bürolarının bu faaliyet için 
istihdam edecekleri işçilerle yapacakları belirli 
süreli iş sözleşmeleri, esaslı nedene dayalı zin
cirleme iş sözleşmesi niteliğini taşırlar. 
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 

Milletvekili İlhan Evcin'in Teklifi) 

MADDE 2- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sa
yılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci madde
sinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"İşsizlik ödeneği alanlardan, işe alındığı ta
rihten önceki aydan başlayarak işe alan işyeri
ne ait; on aylık dönemde bildirilen prim ve hiz
met belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında ol
ması ve son altı aylık dönemde, prim ve hizmet 
belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısı
na ilave olarak işe alınması, işe girdiği tarihi iz
leyen günden başlayarak onbeş gün içinde Ku
ruma bildirimde bulunulması kaydıyla, 5510 sa
yılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 
nci maddesi uyannca belirlenen prime esas ka
zanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve iş
veren payı sigorta primleri ile genel sağlık si
gortası primi; kalan işsizlik ödeneği süresince 
Fon'dan karşılanır. Bu süre başlangıçta belirle
nen toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Bu 
kapsamdakiler için kısa vadeli sigorta kolları 
prim oranı %1 olarak uygulanır. Söz konusu 
primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılana
bilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalı-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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Devredilen işyerinde grev ve lokavt olma
sı ve özel istihdam bürosunun işçiyi bu süre içe
risinde başka bir işyerinde istihdam edememesi 
halinde, işçinin asgari ücretten az olmamak üze
re sözleşmede belirtilen ücretinin yarısını öde
mek zorundadır. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak 
çalıştırılan işçiler, 30 uncu maddenin uygulan
masında işçi sayısına dahil edilmez. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, bu 
madde hükümleri ile 7 nci maddenin ikinci fık
rası hariç diğer hükümleri uygulanır. 

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren ku
rum ve kuruluşlara ait işyerlerinde bu madde hü
kümleri uygulanmaz." 

MADDE 2- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sa
yılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci madde
sinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde ye
niden düzenlenmiştir. 

"İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı ta
rihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine 
ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet bel
gelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına 
ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı 
Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli si
gorta primi tutannın yüzde biri olmak üzere iş
çi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağ
lık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süre
since Fondan karşılanır. Bu süre başlangıçta be
lirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşü
lür. Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fo
nundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalış
tırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı 
Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgeleri
ni yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Ku
rumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç 
sının ile prime esas kazanç arasındaki fark ve 

Devredilen işyerinde grev ve lokavt olma
sı ve Özel İstihdam Bürosunun işçiyi bu süre 
içerisinde başka bir işyerinde istihdam edeme
mesi halinde, işçinin asgari ücretten az olmamak 
üzere sözleşmede belirtilen ücretinin yarısını 
ödemek zorundadır. 

Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak 
çalıştırılan işçiler, 30 uncu maddenin uygulan
masında işçi sayısına dahil edilmez. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, bu 
madde hükümleri ile 7 nci maddenin ikinci fık
rası hariç diğer hükümleri uygulanır." 
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 

Milletvekili İlhan Evcin'in Teklifi) 

M A D D E 3- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9- 2009 yılının Nisan 
ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tari
hine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç ay
lık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na 
verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı si
gortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla 
işe alınan ve fiilen çalıştınlanlar için; 5510 sayılı 
Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primleri
nin işveren hisselerine ait tutan, 6 ay boyunca 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu mad
de kapsamında işe almaya ilişkin 31/12/2009 ta
rihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin 
Fon'dan karşılanma süresini ise 6 aya kadar da
ha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 

larla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca ay
lık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içe
risinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve 
prime esas alt kazanç sının ile prime esas kazanç 
arasındaki fark ile işsizlik sigortası primlerinin 
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmiş olması 
şarttır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sa
yılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şart
larda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 
nci maddesi kapsamındaki sandıklann statüleri
ne tabi personeli için de uygulanır. Bu maddey
le düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili 
mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan iş
verenler; aynı dönem için ve mükener olarak bu 
destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, 
işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle 
uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle 
sınırlı olarak yapılır. Aynca, işten ayrıldığı iş
yeri tarafından tekrar işe alınması halinde bu teş
vik hükümlerinden yararlanılamaz." 

kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı 
farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Gü
venlik Kurumuna ödemiş olması şarttır. Bu 
maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun 
kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak 
üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde
si kapsamındaki sandıkların statülerine tabi per
soneli için de uygulanır. Bu maddeyle düzenle
nen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uya
rınca aynca yararlanmakta olan işverenler; aynı 
dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsu
rundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin 
tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, 
destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı ola
rak yapılır. Aynca, işçinin, işten ayrıldığı işye
rinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hü
kümlerinden yararlanılamaz. Bu fıkrada düzen
lenen teşvik, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Ba
zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren ku
rum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya 
başlayanlar hakkında uygulanmaz." 

M A D D E 3- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9- 2009 yılının Nisan 
ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen 
sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tari
hine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç ay
lık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı si
gortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla 
işe alınan ve fiilen çalıştınlanlar için; 5510 sayılı 
Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primleri
nin işveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Bu mad
de kapsamında işe almaya ilişkin 31/12/2009 ta
rihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin Fon
dan karşılanma süresini ise altı aya kadar daha 
uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 

Milletvekili İlhan Evcin'in Teklifi) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Si
gortası Fonundan karşılanabilmesi için işveren
lerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 
5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hiz
met belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların 
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hisse
sine isabet eden tutan ile İşsizlik Sigortası Fo
nundan karşılanmayan işveren hissesine ait tu
tarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre 
işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin 
geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonun
dan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak öde
menin gecikmesinden kaynaklanan gecikme 
zammı, işverenden tahsil edilir. Bu maddenin 
üçüncü fıkrasının (e) bendi hükmü saklı kalmak 
kaydıyla bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 
sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şart
larda olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 
nci maddesi kapsamındaki sandıklann statüleri
ne tabi personeli için de uygulanır. 

Bu madde hükümleri; 
a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme 

kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak 
üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin 
devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi 
değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama ola
rak değerlendirilmez. 

b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik 
bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak ay
nı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların 
bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri 
hakkında uygulanmaz. 

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulundura
cak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık iliş
kisi bulunan şirketler arasında istihdamın kay
dırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliği
nin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istih
dam artışına neden olmayan, sadece teşvikler
den yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hak
kında uygulanmaz. 

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Si
gortası Fonundan karşılanabilmesi için işveren
lerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 
5510 sayılı Kanun uyannca aylık prim ve hiz
met belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların 
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hisse
sine isabet eden tutan ile İşsizlik Sigortası Fo
nundan karşılanmayan işveren hissesine ait tu
tarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre 
işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin 
geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonun
dan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak öde
menin gecikmesinden kaynaklanan gecikme 
zammı, işverenden tahsil edilir. Bu maddenin 
üçüncü fıkrasının (t) bendi hükmü saklı kalmak 
kaydıyla bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 
sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şart
larda olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 
nci maddesi kapsamındaki sandıklann statüleri
ne tabi personeli için de uygulanır. 

Bu madde hükümleri; 
a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme 

kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak 
üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin 
devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi 
değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama ola
rak değerlendirilmez. 

b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik 
bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak ay
nı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların 
bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri 
hakkında uygulanmaz. 

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulundura
cak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık iliş
kisi bulunan şirketler arasında istihdamın kay
dırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliği
nin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istih
dam artışına neden olmayan, sadece teşvikler
den yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hak
kında uygulanmaz. 
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 

Milletvekili İlhan Evcin'in Teklifi) 

MADDE 4 - 5 5 1 0 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aşağıdaki 
Ek 2 nci Madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- Yatırımlarda Devlet Yar
dımları Hakkında kararlar çerçevesinde teşvik 
edilen yatınmlara bağlı olarak gerçekleştirilecek 
istihdam için, 5510 sayılı Kanunun 81 inci mad
desinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca be-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 

d) 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan 
kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı ki
şileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen 
işyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan başlan
mak suretiyle uygulanmaz. 

e) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hü
kümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım 
konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında 
uygulanmaz. 

f) Kamu idareleri işyerleri hakkında uygu
lanmaz. 

g) 5510 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik 
destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında ça
lışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim 
tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamala
rında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınmaz. 

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurun
dan diğer ilgili mevzuat uyannca ayrıca yarar
lanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve 
mükener olarak bu destek unsurundan yararla
namaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dik
kate alınmak suretiyle uygulama, destek unsur
larından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından belirlenir." 

ç) 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan 
kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı ki
şileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen 
işyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan başlan
mak suretiyle uygulanmaz. 

d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alım
lar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istina
den yapılan hizmet alımlan ve yapım işlerini yü
rüten işyerleri hakkında uygulanmaz. 

e) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren ku
rum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya 
başlayanlar hakkında uygulanmaz. 

f) 5510 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik 
destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında ça
lışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim 
tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamala
rında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınmaz. 

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurun
dan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yarar
lanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve 
mükener olarak bu destek unsurundan yararla
namaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dik
kate alınmak suretiyle uygulama, destek unsur
larından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından belirlenir." 

MADDE 4- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sa
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- Yatırımlarda Devlet yar
dımları hakkında kararlar çerçevesinde teşvik 
edilen yatınmlara bağlı olarak gerçekleştirilecek 
istihdam için, 5510 sayılı Kanunun 81 inci mad
desinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca be-
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Yalova 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 

lirlenen prime esas kazanç alt sının üzerinden 
hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissele
rinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece kar
şılanır. Uygulama süresini, karşılama oranını ve 
kapsamını yatınmın sektörü, büyüklüğü ve bu
lunduğu illere göre farklılaştırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabil
mesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar
la ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık 
prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içeri
sinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve 
sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin 
sigortalı hissesine isabet eden tutann Hazinece 
karşılanmayan işveren hissesine ait tutann öden
miş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren ta
rafından ödenmesi gereken primlerin geç öden
mesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Ku
rumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden 
kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil 
edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir." 

MADDE 5- Bu Kanunun 2 nci maddesi 
01/10/2009 tarihinde, diğer maddeleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

lirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissele
rinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece kar
şılanır. Hazinece karşılanacak tutarın uygulama 
süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırı
mın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere gö
re farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabil
mesi için işverenlerin, çalıştırdıkları sigortalı
larla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca ay
lık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içeri
sinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve si
gortalıların tamamına ait sigorta primlerinin si
gortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece 
karşılanmayan işveren hissesine ait tutannı öde
miş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren ta
rafından ödenmesi gereken primlerin geç öden
mesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Ku
rumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden 
kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil 
edilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir." 

MADDE 5- Bu Kanunun 2 nci maddesi 
1/10/2009 tarihinde, diğer maddeleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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