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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım, Türkiye'de tarımın durumu, çiftçilerin sorunları 

ile alınması gereken tedbirlere, 
Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız, Muş İlinin sosyoekonomik sıkıntılarına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'in ülkemizdeki vakıf arazilerinin durumuna ilişkin gündem

dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Yüksel Yalova cevap verdi. 
Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısının yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi okundu; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda bulunan tasarının; 

Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, (6/1261, 6/1262, 6/1271, 6/1280) esas numaralı sözlü 
sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sözlü soruların; 

Geri verildiği açıklandı. 
Hatay Milletvekili Mustafa Geçer ve 21 arkadaşının: 
Esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

(10/192), 
Karayollarıyla uluslararası yük taşıyan ve Ortadoğu ülkelerinde çalışan nakliye araçlarının 

sorunları ve Irak'a uygulanan ambargonun etkileri konusunda (10/193), 
Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu, öner

gelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı, 
19 Nisan 2001 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 654 sıra sayılı Türk Sivil Havacılık 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 ncı sırasına; gün
demin 6 ncı sırasında yer alan 646 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 
644 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına; 19 Nisan 2001 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 
653 sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının da, 48 
saat geçmeden, gündemin 9 uncu sırasına alınmasına; 19 Nisan 2001 Perşembe günü, gündemin 10 
uncu sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılmasına ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerilerinin, yapılan 
müzakerelerden sonra kabul edildiği, 

Açıklandı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 

bulunan: 
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 

Raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S.Sayısı 1527) görüş
meleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazırlanmadığından; 

Polis Yüksek Öğretim Kanunu Tasarısının (1/497, 1/212) (S.Sayısı: 438); 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının (1/53) (S.Sayısı: 433), 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin 
Kanun Tasarısının (1/757, 2/603, 2/605) (S.Sayısı: 592), 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye İlişkin Kanun Tasarısının (1/206, 1/779) (S.Sayısı: 639), 

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/837) 
(S. Sayısı: 653) 

Görüşmeleri, ilgili Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendi. 

Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/838) 
(S.Sayısı: 654), 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/824) (S.Sayısı: 646), 

Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/781) (S. Sayısı: 644), 

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 
Alman karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 20 Nisan 2001 

Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.02'de son verildi. 

Mehmet Vecdi Gönül 
Başkanvekili 

Levent Mıstıkoğlu Mehmet Batuk 
Hatay Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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No. :126 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

20.4.2001 CUMA 
Rapor 

1.- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/839) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 20.4.2001) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, ÇAY-KUR depolarındaki çay miktarına ilişkin Dev

let Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) sözlü soru önergesi (6/1399) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.4.2001) 

2.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Bakanlıklarda görev yapan danışman ve müşavirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda görev yapan danışman 

ve müşavirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2001) 
2.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ulusal Programa ve Merkez Bankasından 

satılan dövizlere ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4089) (Başkan
lığa geliş tarihi: 18.4.2001) 

3.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, krizde Merkez Bankasından döviz satın alan ban
kalara ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4090) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.4.2001) 

4.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, krizde kamu bankalarının düşük faizle kredi vermelerine 
ve Merkez Bankasından satılan dövizlere ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru 
önergesi (7/4091) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2001) 

5.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, açıklanan Ulusal Programa ilişkin Devlet Bakanından 
(Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2001) 

6.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Ziraat Bankası ve Merkez Bankası eski yöneticilerinin 
kriz öncesi tutumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4093) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2001) 

7.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, son ekonomik kriz ve etkilerine ilişkin Devlet Bakanın
dan (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4094) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2001) 

8.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Kemal Derviş) yazılı soru önergesi (7/4095) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.4.2001) 

9.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, merkez teşkilatında yapılan yönetici atamalarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4096) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.2001) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Antalya Milletvekili Nesrin Ünal ve 22 arkadaşının, yaş meyve ve sebze üretimi ve ih

racatıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2001) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 
20 Nisan 2001 Cuma 

BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Levent MISTIKOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyor, en iyi dileklerimi ve 
saygılarımı sunuyorum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Birleşime saat 14.30'a kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.08 

p̂ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet AY(Gaziantep), Levent MISTIKOĞLU (Hatay) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

III. - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Hatırlanacağı üzere, Birinci Oturumda yoklama yapılmış; ancak, toplantı yeter

sayısına ulaşılamamıştı. (DSP sıralarından "ad okunarak yapın" sesleri) Hayır, ad okunarak değil, 
biraz fazla süre vererek yapacağım; 10 dakika süre vereceğim; çünkü, toplayamazsanız, kapatmak 
zorundayım. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, bu kadar aciliyeti olan kanunlardan bahseden 
hükümet, 350 milletvekilini buraya getiremiyor. 

BAŞKAN - Doğrudur. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Eğer kendi gruplarına hâkim değillerse, Türkiye'ye nasıl hâkim 

olacaklar?! 
BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 10 dakika süre veriyorum. 
Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu 

süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik per
sonelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, 
teknik personel aracılığıyla, bu süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, İnternet Haftası hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas 

Yılmazyıldız'a aittir. 
Buyurun Sayın Yılmazyıldız. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, 9-23 Nisan Internet Haftası ile 15-22 Nisan 

Turizm Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 9-23 Nisan tarih

leri arasında kutlanmakta olan Dördüncü İnternet Haftası dolayısıyla, Türkiye'yi internete taşımak 
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için neler yapılması gerektiği hususunda görüşlerimi açıklamak üzere, gündemdışı söz almış bulun
maktayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Türkiye'ye internetin gelişinin sekizinci yılı ve Dördüncü Internet Haftası münasebetiyle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı ve değerli üyelerine, hükümetimize çağrıda bulunmak 
istiyorum: Gelin, Türkiye internetini birlikte büyütelim; internet, yaşamdır. 

Bu, sadece bu haftanın önemini hafızalara kazıyan, vurgulayan basit bir slogan değil, ül
kemizin kalkınması, içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasal krizden çıkması ve gençlerimizin, 
yeni neslimizin geleceğinin kurtarılması ve güçlü bir Türkiye gerçekleştirmenin anahtarıdır. Bu 
hedefe ulaşmak için, Türkiye'yi internete taşımak için neler yapılmalıdır; gelin, bu konuda biraz 
düşünelim. 

Türkiye'yi internete taşımak için en acil ilgilenmemiz gereken konu eğitimdir. Bunun için, bil
gisayar okuryazarlığı oranını artıracak ve birkaç yıl içinde dünyanın ilk on ülkesi içine sokacak ör
gün ve yaygın eğitimi planlamalı ve gerçekleştirmeliyiz. 

Türkiye'yi internete taşıyabilmek için, genç nüfusun, bir işe yaramayan liselere değil, endüstri 
meslek liselerine yöneltilmesi ve her branşta internet ve bilgisayar kullanım derslerinin konulması, 
bu sektörün ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün yetiştirilmesi, teşvik edilmesi, bu amaçla eğitim 
veren özel okulların teşvik edilmesi... 

Bu açıdan baktığımızda, özellikle endüstri meslek liselerini cazip olmaktan çıkaran, üniver
siteye girişte dezavantaj olan bu puanlama sisteminin mutlaka düzeltilmesi lazımdır; yoksa, insan
larımız liseyi bitirip üniversiteye de gidemeyince işsiz kalmaktadır. 

Yine, bakıyoruz, Türkiye'de üniversite sayımızı artırmamız gerekirken, Erzincan, Ardahan gibi 
pek çok ilimizde yeni üniversiteler kurulması talep edilirken, hatta ve hatta Bandırma, Edremit gibi 
il olacak büyüklükteki yerlere üniversite kurmamız gerekirken, bakıyoruz, hükümetin kaynakları 
kıt, buna ayıramıyor, Fatih Üniversitesi gibi bir üniversitenin öğrenci alması engelleniyor, kapatıl
mak isteniyor. Bu, çok yanlıştır. 

Ben 8 Nisanda bu üniversiteyi ziyaret ettim, 1 000 tane bilgisayarı var; ortalama, 3-3,5 öğren
ciye 1 bilgisayar düşüyor; bilgisayar eğitimi ve elektronik mühendisliği konularında son derece 
ileri. Biz, bırakın bunları engellemeyi, önünü daha açmamız lazım. Nitekim, bugün, YÖK'e atanan 
iki sayın üyenin, bir zamanlar 1402'den dolayı üniversitelerde çalışmaları engellenmişti. 

Gelin, önyargılarla, üniversitelerin, gençlerin önünü kesmeyelim; gelin Önlerini açalım. 
Bakınız, dünya çok hızlı gelişiyor; Paul Kennedy'nin yazdığı "21 inci Yüzyıla Hazırlanırken" adlı 
kitapta, Güney Kore'nin her yıl mezun ettiği mühendis sayısı, İngiltere, Almanya ve İsveç'in top
lamına eşit. Japonya'da ise araştırmacı sayısı 800 000 kişi; bu sayı, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 
toplamına eşit. Yine, bakıyoruz, Hindistan'da her yıl 122 000 mühendis mezun olurken, bu sayı 
2008'de 500 000'e çıkacak ve Hindistan bugüne kadar 2,6 milyar dolarlık ihracat yapmışken, 2008 
yılında 50 milyar dolarlık ihracat ve 87 milyon dolarlık bir üretim planlıyor yazılım sektöründe. İş
te, Türkiye'nin kalkınması buradadır; gelin, bunun önünü açalım diyorum. 

Yine bakıyoruz, TÜBİTAK-BİLTEN'in yaptığı araştırmada sayısal bölünme korkunç. Tür
kiye'de yüzde 12,3 hanede bilgisayar var; bunların yüzde 7'si internete bağlı, ancak üst gelir 
grubuna ait nüfusun yüzde 2,8'inin yarısı internete bağlıyken, yüzde 51,92'lik alt gelir grubuna ait 
nüfusun yarısı, binde 55, yüzde l'den bile az... 
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Bu sayısal uçurumun önünü almak için Bilişim Sivil Toplum Örgütleri Platformu ortak bir dek
larasyon yayımlamış, diyor ki "internete erişim ve kulanılabilirliğinin tüm ülkeye yayılabilmesini 
sağlamak ve sayısal bölünmeyi engelleyici tedbirleri almamız lazım. Bu bağlamda, halk kütüp
haneleri internete bağlanmalı, belediyelerin internetevi açmaları ve organize sanayi bölgelerine 
yönelik internetevi ve prototip e-ticaret merkezleri kurulmalıdır. Bu hizmetler özürlüleri ve kim
sesiz çocukları da kapsamalıdır." 

Yine bakıyoruz, kamu projeleri, maalesef, duruyor; MERNİS'tir, Kamu-Net'tir, bu konular çok 
yavaş yürüyor. Bu konuların tekrar canlandırılması lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız Sayın Yılmazyıldız. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla)- Sayın Başkanım, bu hafta, 15-22 Nisan, ayrıca Turizm 

Haftası; müsaade ederseniz, Japonca Ülkesel Turist Rehberlik Kokartına sahip olan biri olarak, bir
kaç dakika bu konuya değinmek istiyorum. 

Ülkemize, yılda yaklaşık olarak 10 milyon turist gelmekte ve 8 milyar dolar döviz bırakmak
tadır. Dünya Turizm Örgütü tespitlerine göre, dünya turizmi, önümüzdeki 10 yıl içinde, her yıl or
talama yüzde 17 artacaktır. Dünya üzerinde 23 uygarlığın iz bırakarak geçtiği Türkiye gibi ikinci 
bir ülke yoktur. 

Pazar payımızı dünya ortalamasının üzerinde geliştirebilirsek, 50 milyon turisti ve 40 milyar 
dolar girdiyi ülkemize kazandırabilmemiz pekâlâ mümkündür. Turist sayısı ve döviz girdisiyle 
bugün 9 uncu 10 uncu sıralarda yer alan Türkiye mutlaka ilk 5'e girebilmelidir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, hatta sosyal sorunların çözümünde turizm, kurtuluş 
yolu olabilir. Bu nedenle, geleceğimiz için turizme sahip çıkalım. Turizm, girdileriyle çıktılarıyla, 
ürünleriyle, bu ürünlerin paketlenmesi ve pazarlamasıyla, yaklaşık 40 sektöre katmadeğer yarat-
masıyla, toplam istihdama katkısıyla ve tabi olduğu rekabet koşullarıyla, son derece güç ve kar
maşık bir endüstridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Sayın Yılmazyıldız, son cümleniz için mikrofonu açıyorum; buyurun. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Bütün bu ayrıntılar hakkında, ne yazık ki, ülkemizin en 

üst düzey yetkilileri dahil, çoğunluğun yeterli bilgisi, hatta bu hükümetin bile yeterli bilgisi yoktur. 
Turizmin gelişmesinde en önemli yere sahip Doğru Yol Partisi ve Genel Başkanımız Sayın 

Tansu Çiller'in "her ile bir havaalanı projesi" kapsamında yapılan havaalanlarının gerekliliği tartış
ma konusu yapılmakta, eksiklikleri kısa sürede giderilerek mutlaka çalışması sağlanması gereken 
havaalanlarının işletmeye kapatıldığını veya bu yöndeki çabaları kaygı ve üzüntüyle izlemekteyiz. 

Örneğin, seçim bölgem olan Balıkesir Edremit-Burhaniye-Körfez Havaalanı, Çanakkale Beh-
ramkamle Assos, Edremit-Altınoluk'tan Burhaniye, Gömeç, Ayvalık Küçükköy-Altınova, hatta İz
mir Bergama'ya kadar bir bölgede turizmin gelişmesi için bir zorunluluktur. Bu havaalanını kapat
mak yerine, güvenlik yatırımları bir an önce tamamlanarak charter uçak seferleri çalışır halde tutul
malıdır. 

Maalesef, ülkemizdeki trafik canavarı, ülkemize tatil yapmak, eğlenmek amacıyla dış ülkeler
den gelen turistler için en önemli caydırıcı ve olumsuz propaganda aracıdır. Trafik canavarı 
dolayısıyla, Antalya-Alanya veya daha yakınlarda Kapadokya civarında bir turistin hayatını kaybet-
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mesi, çok olumsuz bir hava yaratmaktadır. Bu nedenle de, Gazipaşa Havaalanı gibi havaalanları ih
tiyaçtır. Ayrıca, turistlerin yoğun kullandığı karayolları güzergâhları, mutlaka, en azından bölünmüş 
yol haline acilen getirilmelidir. Aksi halde, turizmde arzu edilen gelişme sürekli olmaz. 

Turizm teklediğinde, Ağrı'daki hayvancılık da teklemektedir; karpuz tarlada kalmakta, tekstil
den meşrubat sektörüne, otomotivden kimya sektörüne kadar bütün sektörler teklemektedir. 

Turizm sektörü, bugün, 1 milyon insanımıza doğrudan, 2,5 milyon insanımıza da dolaylı istih
dam sağlamaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, lütfen... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Toparlıyorum. 
On yıl içinde bu rakamlar 3-4'le çarpılırsa, sonucun, ülkemiz ekonomisi için, halkımızın top

lam refahının artması için neler ifade ettiği çok açıktır. 
Turizmin gelişmesi için, halkımızı, turizmin önemi ve neler yapılması gerektiği konusunda bil

gilendirmek durumundayız. Hükümeti, turizmi yeniden yapılandırma ve 2010'lara hazırlama 
konusunda uyarıyor, bu konuda acilen harekete geçilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
da, Turizm Hizmet, Bölge ve Meslek Birlikleri Kanunu Tasarısı ve turizmle ilgili bazı kanunlarda 
günümüz ihtiyaçlarına uygun değişiklikleri ivedilikle yapmamızın acil ve önemli olduğunu vur
gulamak istiyorum. 

Geleceğimiz için turizme sahip çıkalım; internet, bir yaşamdır. Eğer, dış dünyaya para dilen-
meyeceksek, el avuç açmayacaksak, bu iki sektöre, içinde bulunduğumuz haftayı da dikkate alarak, 
gereken önemi vermemiz lazım. Üniversiteleri kapatmak değil, yeni üniversitelerin açılmasını des
teklememiz lazım, pek çok işsizimizi yeniden eğitmemiz lazım. 

Çok teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yılmazyıldız. 
İnternet Haftasıyla ilgili söz isteyen Sayın Yılmazyıldız'ın konuşmasına, Ulaştırma Bakanı 

Sayın Enis öksüz cevap verecekler. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 

ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan evvel, hepinizi İnternet Haftası dolayısıyla tebrik ediyorum demek suretiyle ifademi 
lütfen kabul buyurunuz. 

Müsaade ederseniz, bu haftanın önemi dolayısıyla ve ülkemizde hızla gelişmekte olan ve bu 
konuda konuşma yapmanuza fırsat veren Sayın Yılmazyıldız'a teşekkür ederek, internet hakkında 
bilgi vermek istiyorum. 

İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve 
sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet, yeryüzündeki herkesin, bilgisayarla konuşabilmelerini, 
bilgiyi paylaşabilmelerini ve birbirleriyle -mesafe tanımadan- temas kurabilmelerini sağlayan bir 
otoyoldur. İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan, üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve 
onu kolayca bulma istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla, pek 
çok alandaki bilgilere, insanlar, kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnterneti, 
bu yönüyle, bilgi dönemine ya da çok büyük bir kütüphaneye benzetebiliriz; ancak, bakış açımıza 
bağlı olarak farklı tanımlar da getirebiliriz. 
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Internet, yüz milyonları aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş tokuşu yapabildiği 
ve kendi yazınızın kuralları olan büyük bir topluluktur -bu, internetin sosyal bir yönüdür- pek çok 
yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir; milyonlarca bilgisayarın 
bağlı olduğu iletişim ağıdır; kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebildikleri ortam
lar barındıran bir demokrasi platformudur, güvenli ortamlarda alışveriş yapılabilen dev bir alışveriş 
merkezidir. Tüm bu tanımların arka kesintisinde veya arakesintisinde yer alan ise, bilgiye ulaşım ve 
onu paylaşım sonrasında elde edilen bilgiyi kullanımdır. 

Sonuç olarak, internet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir; ticarî 
boyutunun ortaya çıkmasıyla, yaşamla daha çok iç ice geçmeye başlamıştır. 

İnternet, farklı bir ortamı, kendi kuralları, kendi toplumu olan bambaşka bir uzaydır; klasik 
yaşam biçimlerini, değer yargılarını değiştiren, hayatımıza yeni kavramlar, yeni meşgaleler getiren 
bir yeni icattır; bunlar hakkında değişik bilgiler sunulabilir. Sosyal boyutu bakımından, farklı kül
tür, farklı cinsiyet ve farklı memleketteki insanların birbirlerini tanıma ve kültürel değişimde, kül
tür alışverişinde, etkileşiminde, bize bir görev olarak, takibini de yanında getirebilen bir kültür 
boyutu vardır. 

Burada, 30'un üzerindeki kuruluşun temsilcilerinden meydana gelen İnternet Üst Kurulu adın
da bir kurul kurduk; bunu, Bakanlığımız bünyesinde daimî bir kurul haline getirdik ve masrafları da 
yine Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere, alt kurullarını da çalıştırmak suretiyle, Türkiye'de 
hem özel sektörün hem devletin temsilcilerinden meydana gelen bir takip kurulu ve tavsiye kurulu 
haline getirdik. 

Bu bakımdan, dünyada olup bitenler, bu aleti kullananlar, ticaretini yapanlar ve icat edenlerle 
anında temas kurmak suretiyle, bilgiyi gecikmeden Türkiye'ye taşıyabilme imkânı -bu kurul 
sayesinde- hız kazanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, 9-23 Nisan 2001 tarihleri arasında ülkemizde İnternet Haftasını kutluyoruz. 
Çağımız teknolojisinin bir ürünü olan internet, teknik olarak birçok bilgisayarın ve bilgisayar sis
teminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Bu 
iletişim ağında, bilgisayarlar birbirlerine fiziksel olarak, kablolar, uydu bağlantıları, telsiz bağlan
tıları gibi sistemlerle bağlıdır ve geliştirilen bazı özel protokollerle, bu bilgisayarlar arasında bilgi 
paylaşımına dayalı birçok işler yapılabilmektedir. 

Bilgisayarların, bilgiyi saklama, bilgiyi çok hızlı işleme özellikleri ve bunların paylaşımıyla, 
ortaya büyük bir bilgi altyapısı çıkmaktadır. İnternetin felsefesini oluşturan temel altyapı ana hat
larıyla böyledir ve kısaca biz bunu "bilgi otobanı" olarak değerlendiriyoruz. 

Bu teknoloji yardımıyla bugün pek çok alandaki bilgilere, insanlar, kolay, ucuz, hızlı ve güven
li bir şekilde erişebilmektedir. İnternet bu haliyle bir bilgi denizine ya da -biraz evvel de söy
lediğimiz gibi- büyükçe bir kütüphaneye benzetilebilir. Ticarî boyutunun da ortaya çıkmasıyla, 
hayâtla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. Klasik hayat biçimlerini, değer yargılarını değiştiren, 
dolayısıyla kültür hayatımıza da bir şeyler veren ve bir şeyler götürmesi muhtemel olan yeni kav
ramlar, yeni meşgaleler getirmek suretiyle, teknolojiyi hayatın içerisinde manalandıran bir sistem 
olarak da görülebilmektedir. 

Hayatımızda normal şartlarda yaptıklarımızı göz önüne getirelim ve internetin bunları nasıl 
değerlendirdiğini, bunlara nasıl yeni anlamlar yüklediğini gözlemleyelim; belki, bazılarımız için 
daha az ya da hiç, bazılarımız için daha çok ya da aşırı çok etkilenmeler olacaktır; ancak, gerçek 
olan, önümüzdeki yıllarda internet her yönüyle bizimle olacak ve hayatımızda onunla ilintili pek 
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çok şey yapıyor olacağız. Alışveriş, eğlence, oyun, gazete ve dergilere erişim gibi klasik yaptığımız 
işlere yeni boyutlar getirirken, hayatımıza yeni kattığı elektronik posta, elektronik iş, büyük bilgi 
bankalarının kurulması gibi yeni kavramlarla hayat tarzımızı da etkileyebilecek durumdadır. 

Türkiye'de, 1993 yılında akademik olarak kullanılmaya başlanan internet, 1996 yılından 
itibaren TurNet ile ticarî kullanıma açılmış, özellikle 1999 yılından sonra, özel sektörün büyük des
teğiyle hızla yaygınlaşmıştır; 2000 yılında ise, sektör, en büyük gelişimini göstermiştir. Örneğin; 
Türkiye'de, internete bağlı bilgisayar sayısı 1996 yılında 40 000 civarında iken, bugün 900 000'in 
üzerindedir. Bu artış, bazı yıllarda dünya ortalamasının da üzerine çıkmıştır. Bugün, ülkemizde, 3 
milyon kişinin internet kullandığı tahmin edilmektedir. Nüfus yüzdesine bakıldığında, bu rakamın 
yüzde 5 bile olmadığını görüyoruz. Bu, Amerika'da yüzde 70, bazı Avrupa ülkelerinde yüzde 90 
gibi rakamlara ulaşmıştır. 

Bu açıdan bakıldığında, internet kullanımının, o ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren bir 
gösterge olabileceğini dahi söyleyebiliriz. Zira, bilgiye en hızlı, en ucuz ve güvenilir yollardan 
ulaşılabilecek olan ortam, internet olup, diğer haberleşme sistemlerine göre çok daha ekonomik bir 
ortam sunmaktadır. Bunun farkında olan ülkeler, internetin gelişimini millî bir politika olarak ele al
makta ve gelişimine çok önem vermektedirler. 

Ülkemizde internet kullanımının artırılması ve aynı zamanda şuurlu internet kullanıcısının 
oluşturulması, bizim de en önemli hedeflerimizden birisi olmalıdır. Okullarımızda internet kul
lanımının yaygınlaştırılması ve kullanım amaçlarının daha iyi tanımlanmasıyla birlikte, şuurlu kul
lanıcı sayısı artacak ve bu değerli kaynağı ülke olarak çok daha verimli kullanabileceğiz. 

Bugün, üçüncü uydumuzun da devreye girmiş olması dolayısıyla, isteyen herkese, istediği 
kadar internet hizmeti verme imkânına sahibiz. Bu hizmeti, açık bir vaziyette, İngiltere ve Çin 
arasındaki bütün coğrafî saha üzerine de yaymak, televizyon yayınlarını aynı anda bu bölgeye yan
sıtmak gibi, bu internet hizmetleri bakımından da burayı büyük bir pazar ve büyük bir hizmet böl
gesi olarak ele almış bulunuyoruz; bununla ilgili planlamalar yapılmış ve temaslara geçilmiştir. An
cak, üzülerek ifade etmek lazım ki, abone sayısı azdır ve talep de azdır. Herkes çok şey söylüyor, 
çok şey istiyor; ama, haydi gelin abone olun dediğimiz zaman, abone olunmuyor; bu şuur, bu konu 
tam yerleşmemiş olduğu için, bunun geliştirilmesi gerekmektedir. 

İnternet Haftası dolayısıyla, bu haftanın hayırlı olmasını diliyorum ve Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Ulaştırma Bakanımız Sayın Enis Öksüz'e teşekkür ediyoruz. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Bakanım, sözünüzü kesmek istemedim; ama, 
Türk Telekomun internete yaptığı yüzde 100 zamlar, bu sektörü yaralıyor. Burada, katmadeğerler
den... 

ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (Devamla) - Sayın Başkan, cevap verebilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurun; süreniz var daha Sayın Bakan. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Zaman yetmediği için konuşmamda söyleyemedim; bir 

master plan ve bilişim şûrası ve programlarını sağlarsanız iyi olur. 
ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (Devamla) - Sayın Yılmazyıldız, söylediğiniz konuyu 

biliyorum. 1997 yılından bu tarafa hiç zam yapılmamıştır. Şimdi yapılmış olan zamlar dikkate alın
dığında, biliyorsunuz, bunların çoğunda dolar üzerinden alışveriş yapılmaktadır; bunlar dikkate 
alınmak üzere... Telekom, bu konuda benim yetki sahamın dışına çıkarılmış, yarı bağımsız bir 
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kuruluş olmuştur; ama, bilgi vermişlerdir. Halen de, ortalama olarak dünyadakinden ucuzdur. Bu 
konu üzerinde yeniden düşünmeleri; bazı hizmetleri, özelleştirmeye girmiş,olsa da, amme hizmeti 
gibi yapmaları; özellikle, pazarlamacılık açısından, müşteri bulabilmek ve yaygınlığını sağladıktan 
sonra elde edilecek gelire önem vermeleri konusunda tavsiyede bulundum; arkadaşlar da söz ver
diler. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Tebrik ederim Sayın Bakan. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Bakanımız, 10 dakika süreniz var; 1 dakika müsaade ederseniz, Sayın Erbaş 
bir şey sormak istiyor galiba. 

Sayın Erbaş, vaktimiz olduğu için söz veriyorum. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, internet konusunda çok güzel bilgiler verdiniz. Biz de İnternet Haftasını kut
luyoruz. Ancak, şöyle bir şey var; malumunuz, internet dili İngilizce. Kullanıcıların sayısı, 900 000 
civarında tahmin ediliyor. Ancak, Millî Eğitim Bakanımız İngilizce'ye hiç önem vermedi. Dünyanın 
her ülkesinde İngilizce çok iyi bilindiği halde, Türkiye'de, hakikaten İngilizce bilinmiyor. İnternet 
kullanıcıları da, globalleşen dünyada epey sıkıntı çekiyorlardır efendim; Allah yardımcıları olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Ulaştırma Bakanına sorunuz?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (Devamla) - Tabiî, soru, doğrudan beni ilgilendir

memekle beraber, şu fikrinize tamamen iştirak ediyorum... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Efendim, fiyat konusunu soracaktım; Sayın Yılmazyıldız sordu. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, teşekkür ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI ENİS ÖKSÜZ (Devamla) - Hiç olmazsa, ortaöğretimi bitiren bir 
Türk çocuğu, bir yabancı dili, yazar, kullanır, konuşur ve anında cevap verebilir seviyede öğrenebil-
melidir. Dil öğrenmek başka bir şey, yabancı dil eğitimi yapmak başka bir şey; o konu, biliyorsunuz 
tartışmalıdır; ama, şahsî fikrim, bizim çocuklarımıza, liseyi bitirdiği zaman, artık kendi başına, bir 
yabancı dili, dünyanın her yerinde yazar çizer, konferans verir hale gelecek seviyeye getirecek alt
yapı tam olarak verilmelidir. Bu konu, zannediyorum, ancak o zaman halledilir. 

Bir de, tabiî ki, bunların Türkçe olması ve Türkçe kullanılması, talebi çok artıracaktır yabancı 
dil bilgisinin düşüklüğü dolayısıyla; ancak, yabancı kaynakların taranması ve onlardan yararlanıl
ması konusunda, haber alma ve haber verme konusunda söylediğiniz doğrudur. Hiç olmazsa, bir 
yabancı dili, mesela İngilizceyi, liseyi bitirmiş bir kişiyi, bilmiyor değil, iyi biliyor, iyilikte derece 
farkı oluyor hale getirmemiz, millî eğitim politikamızın temel bir meselesi olsa gerek diye 
düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. 

Tabiî, Millî Eğitim Bakanımıza sataşma oldu; ister, istemez... Ben, mikrofonunuzu açtırayım. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - İmam hatiplerin kökünü kazımak için uğraşıyor. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Sayın Başkanım, Mec
lisimizin uygulamalarında bulunmamakla beraber, bu karşılıkla konuşmaya, izninizle, ben de 
katılıyorum. 

Biraz önce, Sayın Fethullah Erbaş "İngilizce eğitimine önem verilmiyor" dedi. Bu, Türkiye 
gerçekleriyle bağdaşmıyor. 

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Lise mezunu İngilizce konuşabiliyor mu Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOGLU (Sinop) - Oysaki, Türkiye'de, ortaöğ

retim kurumlarımızda -ilköğretimin 4 üncü, 5 inci sınıfından başlayan- maalesef, ikinci dili geliş
tiremedik. Öğretilmek istenen tek dil İngilizce. Almanca ve Fransızca şubeleri açamıyoruz. Bu 
konuda velilerden talep yok. Tek dil, maalesef, İngilizce. Ancak, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planımızda, Millî Eğitim Bakanlığımız, iki dilli eğitim öngörmüştür. İkinci bir dil olarak da Alman
ca veya Fransızcayı veya bir başka dili de güçlendirmek istiyoruz; ama Türkiye'de, maalesef, öğ
retilen, anne ve babaların tercihi doğrultusunda -dünyada da bu böyle, Avrupa'da da bu böyle- tek 
dil İngilizce öğretilmeye çalışılıyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sonra kimse öğrenmiyor. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Bakan, Türkçeyi öğrettiniz mi?!. 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetiyle diplomatik ilişkiler 

kurulması hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Perihan Yılmaz'a aittir. 
Buyurun Sayın Yılmaz. (DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
2.- İstanbul Milletvekili Perihan Yılmaz'ın, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile diplomatik 

ilişkiler kurulmasına ilişkin gündemdışı konuşması 
PERİHAN YILMAZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlıyorum. 
28 Şubat - 11 Mart 2001 tarihleri arasında, Kore Demokratik Kadınlar Birliğinin davetlisi 

olarak, Kadınlar Günü ve Kadınlar Haftası etkinliklerini izlemek üzere, Cumhuriyet Kadınları Der
neği heyetiyle, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine, İstanbul Milletvekili Sayın Yücel Erdener'le 
birlikte özel bir gezide bulunduk. Ancak, gezimiz özel nitelikli olmasına rağmen, orada, karşı 
tarafın talebi üzerine, birçok devlet ve parlamento yetkilisiyle de görüşmek durumunda kaldık. 

Geziye ilişkin izlenimlerimi Genel Kurula sunma gereksinimi duymamın en önemli nedeni, 
orada gelişen bu program dışı gelişmeler ve geçmişte bu ülkeyle aramızda yaşanan talihsiz diye 
değerlendirdiğim olumsuzlukların karşı tarafça dostluk ve işbirliğine yönelik olumlu ilişkilere 
dönüştürülmesi konusundaki yüksek istek ve samimî taleplerini iletmektir. Yoksa, Meclisin bayram 
tatilinde olduğu bir dönemde yaptığımız resmî olmayan özel bir gezinin izlenimleriyle değerli 
zamanınızı almayı düşünmezdim. 

Hepinizin bilgileri dahilinde olduğu üzere, Korelilerin bağımsızlık savaşı sonrasında yaşadık
ları iç savaşa 1950 yılında Birleşmiş Milletler örgütü müdahale eder ve NATO üyesi olabilmek 
adına Türkiye de oraya asker yollar ve yaşanan savaşa taraf olur; sonuçta, Kore, güney ve kuzey ol
mak üzere ikiye bölünür. Ancak, geçmişte yaşananları artık tarihin tanıklığına bırakmak durumun-
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dayız. Bu konuda derinlikli bir irdelemede bulunmanın bizlere fazlaca bir yararı yok. Onlar da, ül
kelerimiz arasında, özellikle tarihsel öykülerimizin benzerliğine vurgu yaparak, yaşananların 
sorumluluğunu dışımızda aramakta ve bu yaklaşımları, iki ülke arasında dostluğun yeniden tesisi 
önünde bir engel bulunmadığı inancını korumalarına temel oluşturmaktadır. 

Bu anlamda, kısa bir süre önce, iki ülke yetkililerinin, diplomatik ilişkilerin kurulması doğrul
tusunda, Pekin'de ortak bir görüş birliğine varmış olmalarını olumlu bir gelişme olarak değerlen
diriyorum. 

Bu, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin iç ve dışpolitikalarına ilişkin 
olarak temel bakış açısı belirlediği ve uyguladığı, "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine sahip çıkma 
sorumluluğumuz açısından önemli bir gelişmedir. 

Ayrıca, böylesi bir gelişmeyi gerçekleştirerek, aslında Türkiye'nin hiçbir çıkarı olmamasına 
rağmen Kore'de birlikte omuz omuza savaş verdiğimiz halde, peş peşe, sözde Ermeni soykırımı id
dialarıyla bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışan, ülkemizdeki çeşitli farklılıkları bir ayrılık ve fesat 
malzemesi yapma ve kışkırtma çabalarıyla kuyumuzu kazan, ülkemizi yeni Sevr'lere mahkûm et
mek isteyen Batılı dostlarımıza da, kendileri dışında bir dünyanın var olduğu anımsatılabilir. 

Anımsatılacak bir başka husus da, dostlarımız bu tavırları sergilerken, güçlü propaganda aygıt-
larıyla sürekli olarak terörist ülke diye lanse ettikleri Kore'nin ise, 25 yıl boyunca bütün çaba ve 
girişimlerine rağmen, PKK'yı ülkelerinin sınırlarının içine kabul etmemeleridir. Korelilerin bu 
konudaki değerlendirmeleri çok manidardır. Onlar, "bölünmenin ne kadar acı olduğunu kimse biz
ler kadar bilemez. Bu nedenle, biz, her türden bölücülüğe karşı çıkmayı bir insanlık görevi biliriz. 
Bölmek ve böldükten sonra yönetmek, ancak emperyalist ve sömürgecilerin işidir. Bizim tarihimiz
de yaşadığımız ve acısını tenimizde her an hissettiğimiz felaketlerin en büyüğü, ülkemizin zorla 
bölünmesidir" demektedirler. 

Hiç de dışarıya lanse edildiği gibi bir ülke olmadığını gözlediğim Kuzey Kore'nin en büyük 
sorunları, uygulanan ambargolar ve son yıllarda yaşadıkları büyük doğal afetler sonucu oluşan ener
ji ve gıda yetersizliği ile açlıktır. 

Bu, çizmeye çalıştığım tablo içerisinde, ülkemizin Kore Demokratik Halk Cumhuriyetiyle, 
vakit geçirmeksizin, diplomatik ilişki kurmasının, tek bir dolar ödemeden, takas yöntemiyle ticarî 
ilişkiler geliştirmesinin ve eğitim, bilim, sanat alanlarında işbirliği oluşturmasının, ülkemiz çıkar
larına uygun sonuçlar yaratacağına inanıyorum. 

Adriyatik'ten Kore'ye kadar, tüm bakir alanlarda, Türkiye'yi öz irademiz ve çıkarlarımız doğ
rultusunda, bu coğrafyada yeni ekonomik açılımlara kavuşturup, ciddî söz ve pazar sahibi yaparak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, lütfen toparlayınız. 
PERİHAN YILMAZ (Devamla) - 1 dakika daha rica ediyorum Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
PERİHAN YILMAZ (Devamla) - ...yaşama geçirmek gerektiği kanısındayım. Bu konuda, hiç, 

paniğe ve komplekse girmemize veya kraldan çok kralcı olmamıza gerek yok: çünkü, yıllarca, her 
türlü olumsuz sıfata layık gördükleri Kore'den tutun da, en küçük Asya ülkesinin bile kapıları, 
büyük devletlerin temsilcileri ve şirketlerinin yöneticilerince aşındırılmakta. İşte. bu noktada, Tür
kiye çok büyük avantaj ve olanaklara sahip. 
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Bununla birlikte, farklı nedenlere ve tarihsel öykülere dayansa da, hemen hemen tüm kom
şularımızla yaşanan sorunların, vakit geçirilmeksizin çözüme kavuşturulması ve ortak çıkarlar 
temelinde birbirlerinin içişlerine karışmaksızın, her alanda ilişkilerin geliştirilmesi, sadece 
ekonomik çıkarlar değil, bağımsızlığımızı korumak ve Batılı dostlarımızla daha sağlıklı ve normal 
ilişkiler geliştirmemizi de sağlayacaktır. Bunu yaparken, "güvenlik ihracı Türkiye'nin temel 
politikası olmalıdır" gibi, maceracı fikirlere kapılmadan, öncü ve onurlu büyük bir güç olabilme ol-
gunluğuyla bunu gerçekleştirmeliyiz. Aksi takdirde, Batılı dostlarımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılmaz, son cümleniz için açıyorum; lütfen... 

PERİHAN YILMAZ (Devamla) - Yarım dakika daha rica ediyorum; lütfen Başkanım... 

... bizleri kendilerine mahkûm ve mecbur görerek, her konuda kendi proje ve çıkarlarına uygun 
taleplerini dayatma cüretini göstermeye çalışabileceklerdir. 

Yüce Kurulun, adalet, eşitlik, kardeşlik ve barış temelinde, bir arada yaşadığı bir Türkiye ve 
dünya yaratma idealine uygun ve tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar başaracağına ilişkin inan
cımla, beni sabırla dinleme nezaketini esirgemeyen tüm üyelerine teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Gündemdışı üçüncü söz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundaki atamalar hakkın

da söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Oya Akgönenç'e aittir. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Akgönenç. 

Süreniz 5 dakikadır. 

3.- Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulundaki atamalara ilişkin gündemdışı konuşması 

OYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN (Ankara) - Sayın Başkan ve sayın milletvekili arkadaş
larım; bugün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundaki atamalarla ilgili düşünce ve 
temennilerimi sizlerle paylaşmak için burada bulunuyorum. 

Bugün, ülkemiz, zorlu bir bunalım döneminden geçmektedir. Bu, sadece ekonomik bir sıkıntı 
ve onun yarattığı bunalım olmayıp, aynı zamanda, malî ve bankacılık sistemine yönelik bir krizdir. 
Ekonomik ve malî çerçevenin sarsıntısı, ülkede büyük bir sosyal dengesizliğe ve sosyal adaletin 
ciddî bir şekilde yara almasına sebep olmaktadır. Birbiri ardından gelen krizler ise, toplumda 
psikolojik bir buhran ve bunalıma yol açmaktadır. Olaylar birbirine bağlı olup, gelişmeler, âdeta, bir 
"domino effect" denen, yani; iskambil kâğıtlarının birbiri üstünden dalga dalga yıkılması gibi bir 
durumu ortaya çıkarmaktadır. Ne var ki, yıkılan iskambil kâğıtları olmayıp, Türk toplumunun 
ekonomik ve malî müesseseleri ve sistemidir. 

Acaba, olanlar sadece bir etki ve tepki meselesinden ibaret midir ve bir olaylar zinciri midir? 
Tabiî ki, bu, sadece bir etki-tepki olayı olmanın çok ötesinde bir durumdur. Bunların gerisinde 
yatan, Türkiye'de, son yıllarda ciddî boyutlara ulaşan ahlak ve etik bozuklukları ve değerler sis
teminin çökmüş olmasıdır. Her insanın arkasına bir polis veya müfettiş konamayacağına göre, 
yapılması icap eden şey, otokontrol denilen, kişilerin ve toplumun kendisini disipline etmesi, doğ
ru ve makbul değerler sisteminin fertlere ve topluma hâkim olması durumudur. Olay, bir sistem ve 
iyi ahlak meselesidir. 
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Bugün, ekonomiyi düzelteceksek, çok sıkı ve iyi kontrol edilen bir malî politikaya ve çok cid
dî bir bankacılık sistemine ihtiyacımız vardır. Sadece sistemi kurmakla yetinmeyip -ondan daha da 
mümkün olanı- kontrol sistemini kurmamız ve bunu doğru bir şekilde işletmemiz gerekmektedir. 
Çoğu zaman, suçlar, sistem olmadığı için değil, sistemin doğru uygulanmadığı ve kontrolünün de 
tam yapılmadığı için olmaktadır; yani, yolsuzluklar, hortumlamalar, açık bırakılan veya kontrol 
edilemeyen kapılardan yapılmaktadır. 

Şimdi, size, bir örnek vermek istiyorum. Bundan sonraki kararı siz verin; çünkü, bu örnek, 
bunun, ne kadar doğru bir konu olduğunu dikkatlerinize sunacaktır. Konu, Şekerbankta gerçekleşen 
bir olaydır. Sene 1998, Genel Müdür Yalçın Amanvermez. Bu beyefendi, 1988 yılının ikinci ayın
dan başlayıp, altıncı ayına kadar süren dört aylık bir dönemde bu bankanın başında bulunmuştur. 
Ankara'da mukim, DEFKUR İç ve Dış Ticaret AŞ isminde bir de şirket bulunmaktadır. Sahibi de, 
hepinizin bildiği Sayın Yahya Kemal Demirel'dir. Kendisi, 20 050 000 Amerikan Dolarını, usulsüz 
kredi olarak çekmiştir ve bunun kullanılmasına da, biraz önce yukarıda ismini zikrettiğim Yalçın 
Amanvermez sebep olmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki, 1988'de olan bu olayla bizim ilgimiz ne? 
Olayın faili olup, suçunu yazılı olarak ve bant kayıtlarıyla itiraf eden banka Dış Münasebetler eski 
Müdürü Cemil Özdöl, 1 yıl 6 ay 20 güne mahkûm olmuştur. Bu olaydan dolayı, Yahya Demirel, 1 
yıl 3 ay 16 gün, Ankara Asliye 4. Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırılmıştır. 

Şimdi, gelelim işin enteresan tarafına. Şekerbank'ta, genel müdür olarak görev yaptığı dönem
de, Yahya Kemal Demirel'in sahibi olduğu DEFKUR'a, 20 milyon Amerikan Dolarlık krediyi, usul
süz olarak düzenleyip veren, teminat mektuplarını hazırlayan ve bankayı zarara uğrattığı gerek
çesiyle görevinden alınan Yalçın Amanvermez, bugün -evet, bugün- Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunun, 15 Mart 2001 tarihli 24343 sayılı Resmî Gazetede ilan edildiği gibi, Tasar
ruf Sigorta Fonuna devredilen İktisat Bankasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta 
iken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

OYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Yani, o zamanla bu zaman arasında, hapisten çıktıktan sonra yine yönetim kurulu üyeliğine 
devam etmiş, şu anda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca, aynı bankaya genel müdür 
olarak atanmıştır. Durumu, bilginize ve takdirlerinize sunmaktayım. 

Şu şekilde bitirmek istiyorum: Türkiye, dürüst insanların, etik değerleri yüksek olan bürokrat, 
siyaset ve ilim adamlarının yönettiği bir ülke olmak zorundadır; bu da, hepimizin gayretiyle ve mil
leti temsil eden en yüksek makam olan Millet Meclisinin vakur ve azimli üyelerinin gayretleriyle 
oluşacak bir durumdur. 

Bu düşüncelerle, hepinizi bu konuda gayret göstermeye davet ediyor, saygıyla selamlıyorum. 
(FP, DSP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akgönenç. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Konuşmaya cevap versinler Sayın Başkan. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Canım, bunun cevabı mı olur Allah'ınızı severseniz(î).. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlığın diğer sunuşlarına geçiyoruz. 

Başbakanlığın bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

- 4 5 1 -



T.B.M.M. B:88 20.4.2001 0 : 2 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
L- Memurları görevlerinden dolayı ve ideolojik amaçla öldürmek ve silahlı çetenin sair efradı 

olmak suçundan hükümlü Erol Özbolat hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/804) 

16 Nisan 2001 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: a) 13.6.1997 tarih ve B.02.0.PPG.0.12.301-11887 sayılı yazımız. 
b) Adalet Bakanlığının 26.3.2001 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.1.134.5.1997-8595 

sayılı yazısı. 
Memurları görevlerinden dolayı ve ideolojik amaçla öldürmek ve silahlı çetenin sair efradı ol

mak suçundan hükümlü Erol Özbolat hakkındaki dava dosyası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
87 nci maddesi gereğince ilgi (a) yazımız ekinde gönderilmişti. 

Adalet Bakanlığından anılan dava dosyasını iadesi talebine dahil ilgi (b) yazı ve eklerinin 
suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN - Adalet Komisyonunda bulunan dosya hükümete geri verilmiştir. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 
2.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın (6/1295) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/357) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 594 üncü sırasında yer alan (6/1295) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. Yahya Akman 
Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
/.- Antalya Milletvekili Nesrin Ünal ve 22 arkadaşının, yaş meyve ve sebze üretimi ve ih

racatıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye yaş meyve, sebze üretim ve ihracat sektörü, üretim olanakları, coğrafî şartları ve ürün 

çeşitliliği açısından oldukça geniş olanaklara sahiptir. Ancak, bugüne kadar elimizdeki rakamlar 
gösteriyor ki 40 milyon tonu aşan yaş meyve sebze üretimimizin yüzde 3-4 oranında bir kısmını ih
raç edebiliyoruz. Bu durum yaş meyve sebze ihraç sektörümüzün sorunlarını bütün açıklığı ile 
gözönüne sermektedir. 
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Yaş meyve, sebze ekiminden, ambalajlanmasına kadar Türkiye'de bir istihdam yarattığı, getir

diği döviz katkısı ile katma değeri yüksek bir sektördür. İhracattaki problemlerin çözümlenmesi 
köyden kente göçü azaltacak, birinci sınıf arazilerin tarım arazisi olarak kalmasıni sağlayacaktır. „ 

Yaş meyve, sebze ihracatının artması için bol ve kaliteli üretim yapılması gerekmektedir. 
Üretim rakamlarını incelediğimizde 40 milyon tonu aşan bir üretim görülse de dünyanın istediği 
standart ve kalitede üretim yapılmadığını görmekteyiz. Ülkemizde üretim bazında sağlıklı kayıtlar 
bulunmadığından hangi ürünün ne miktarda ve hangi bölgede üretildiğini tam olarak bilmemekteyiz. 

Yaş meyve, sebze hassas ve kolay bozulabilen bir emtia olduğu için nakliye konusu son derece 
önem arz etmektedir. 

Rakip ülkelerde teknoloji üretim teşvikleri geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca, AB üyesi 
olmanın avantajlarını kullanmakta ve nakliyede büyük avantajlara sahip bulunmaktadırlar. Geçiş 
belgesi sorunu yaşanmamakta, pazara yakın oldukları için daha hızlı ve ucuz ulaşma imkânına sahip 
bulunmaktadırlar. Reklam ve tanıtımı bize göre çok daha iyi yaparak kendi mallarına karşı tüketim 
alışkanlığı yaratmışlardır. Ülkemizde ise bu konular, tamamen yaş meyve sebze ihracatının aleyhine 
işlemektedir. 

Yaş meyve, sebze ihracatımızın yüzde 30'luk kısmı Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır. Suudî 
Arabistan hükümeti beş ay öncesine kadar TIR şoförlerinin vizelerini ürüne ait sadece fatura ve 
müracaat dilekçesiyle birlikte 6 aylık olarak 2 gün içinde vermekte iken, beş aydan bu yana ihracat 
edilecek ürüne ait menşe fatura, çeki listesi ve Arapça tercümeleri gibi belgelerin ibraz edilmesi 
kaydıyla, 1 aylık olarak vermekte ve bu vize işlemleri 6-7 gün sürmektedir. Beklemeye tahammülü 
olmayan yaş meyve sebze ürünlerinin termokingli TIR içerisinde 6-7 gün süreyle bekletilmesi 
ürünü olumsuz yönde etkilediği gibi TIR ücretlerini de artırmaktadır. 

AB'nce üçüncü ülkeler için tespit edilmiş bulunan giriş fiyatı sisteminde; özellikle, domates, 
salatalık, üzüm ve kirazın turfanda döneminde fiyatları çok yüksek olduğundan, rakip ülkelerle 
rekabet edilemez hale gelinmektedir. 

Ülkemizden yapılan patates ihracatında Adana, Bornova, Ankara ve Samsun'daki Ziraî 
Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlerinden alınmakta olan laboratuvar analiz 4-7 günde alınması 
mümkün olmakla birlikte, her kamyon yükleme partisi için 250 milyon TL ücret alınmaktadır. Bu 
gecikmeler de ürünün alıcısına taahhüt edilen zamanda teslim edilemediği gibi, alınan ücretler de 
ürünün maliyetini artırarak ihracatımızı menfi yönde etkilemektedir. 

Yaş meyve, sebze ihracat sektörünün tamamında ithal girdi hemen hemen hiç yoktur. Bu 
bakımdan geçtiğimiz dönemde enflasyondaki artış ile kur sepetindeki artış ihracatımızın aleyhinde 
bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu bakımdan, bu sektörün ihracatının artmasıyla ekonomimize sağ
layacağı net döviz girdisi, yarattığı istihdam ve yan sektörlerin lokomotifi olması dolayısıyla, kolay 
bozulan, zor şartlarda üretilen ve zor şartlarda ihraç edilen bu emtianın diğer sektörlere göre daha 
çok devlet desteğine ihtiyacı olduğu gözardı edilmemelidir. 

Yaş meyve, sebze ihracatının sorunlarını yedi ana başlıkta toplayabiliriz; üretim, ambalaj, 
depolama, nakliye, gümrükleme, vergi, pazarlama ve reklam, rakip ülkelerle mukayese, ihracatın 
teşvikiyle ilgili çözümler. 

Yaş meyve, sebze ihracatında destek, üreticilerin malının değerlendirilmesi açısından önem
lidir. Her yıl domates, narenciye gibi ayrı kalemler için ihracat desteği konusunda günübirlik çalış
malar yapılagelmiştir. Çözüm de hep geç kalmış ve günlük olmuştur. Türkiye gibi yüzde 40 oranın-
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da tarımla geçinen bir ülkede yaş meyve sebze ihracatı çok önemli döviz kaynağı olmalıdır. Bunun 
için, insanımızın sağlığı ve AB standartlarına uyum sağlaması, doğal üretime geçilmesi, üretim ve 
ambalaj safhasındaki ziraî ilaç, hormon ve kimyasal ilaçların kullanımı denetim altına alınması, 
rezidue laboratuvarlarının sayısının artırılması ve etkin hale getirilmesi konusunda çalışmalar acilen 
yapılmalıdır. 

Türkiye'de yaş sebze üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Akdeniz Bölgesinde başta olmak 
üzere, diğer yöreler hem üretici hem komisyoncu hem de ihracatçılara, yani, yaş meyve, sebzenin 
tohum ve gübre girdisinden başlayıp, ekilmesinden ihraç edilmesine kadar emeği olan sektörün 
bütün basamaklanyla birlikte, kamu kurum ve kuruluşları ve Yasama Meclisince birlikte, sorunlar 
ve çözüm önerileri ele alınmalıdır. Tarım ürünlerimizin dünya pazarlarında pazarlanmasma maddî 
ve manevî destek verilmelidir. 

Yukarıda sunulan ve araştırma sırasında belirlenecek nedenlerle, Anayasanın 98 ve TBMM İç
tüzüğünün 104 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca, yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatıyla ilgili 
sektörde yerinde inceleme yapmak suretiyle, bu sektörün sorunları, geleceği ve alınması gereken 
önlemlerin araştırılması için bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 19.4.2001 

1 - Nesrin Ünal 

2 - Nidai Seven 
3 - Yalçın Kaya 

4 - Adnan Fatin Özdemir 
5 - Birol Büyüköztürk 
6 - Abbas Bozyel 

7 - Cemal Enginyurt 
8 - Cezmi Polat 

9 - Müjdat Kay ay eri i 

10 - Hayrettin Özdemir 
11 - Mustafa Yaman 
12 - Kemal Köse 

13 - Ali Serdengeçti 
14-Mustafa Enöz 

15 -Ali Halaman 
16 - Mehmet Metanet Çulhaoğlu 

17 - Ali Uzunırmak 
18 - Arslan Aydar 
19 - Recai Yıldırım 

20 - Armağan Yılmaz 
21 - Mehmet Kundakçı 

22 - Ali Özdemir 
23 - Ayhan Çevik 

(Antalya) 

(Ağrı) 
(İçel) 

(Adana) 
(Osmaniye) 

(İğdır) 

(Ordu) 
(Erzurum) 

(Afyon) 

(Ankara) 
(Giresun) 
(Kocaeli) 

(Manisa) 
(Manisa) 

(Adana) 
(Adana) 

(Aydın) 
(Kars) 
(Adana) 

(Uşak) 
(Osmaniye) 
(Gaziantep) 
(Van) 
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BAŞKAN - Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması 
konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun bir raporu vardır; 
okutuyorum: 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

I.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 2001 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/14) (S. Sayısı: 652) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2001 yılı Ocak ayı başında mevcut para : 470 148 413 000 
2001 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para : 26 586 894 695 000 

Toplam : 27 057 043 108 000 
2001 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para : 26 703 309 903 000 
2001 yılı Nisan ayı başında Bankada mevcut para : 353 733 205 000 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2001 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarına ait hesapları 

incelendi; 
2001 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasındaki 470 148 413 000 TL mev-cudu ile Ocak-Şubat-

Mart 2001 aylarında Hazineden 26 586 894 695 000 TL alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meb
lağ 27 057 043 108 000 TL olduğu, mevcuttan sarf olunan 26 703 309 903 000 TL tenzil edildik
ten sonra Nisan 2001 başında kasa mevcudunun 353 733 205 000 TL'den ibaret olduğu Saymanlık
taki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Nazif Okumuş 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına, yarım kalan işlerden başlamak suretiyle devam ediyoruz. 
2.- İzmir Milletvekili Rıfat Serdar oğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın; Amasya 

Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Sımak Milletvekili Meh
met Salih Yüdırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (SSayısı: 527) 

(İ) 652 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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; BAŞKAN - Komisyona geri verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde değişiklik 
yapılmasına dair İçtüzük tekliflerinin görüşülmeyen maddeleriyle ilgili komisyon raporu Başkan
lığa verilmediğinden, teklifin müzakeresini erteliyoruz. 

Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 
1/212) (S. Sayısı: 438) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
4.-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı\Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak

kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarı ve aynı mahiyetteki kanun teklifinin müzakerelerine başlayacağız. 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Es
kişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri, Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 
2/605) (S. Sayısı: 592) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
Ekonomik,1 Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması ve 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 
6.- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/206,1/779) (S. Sayısı: 639) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 
Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 
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7.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 653) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporu 653 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Şimdi, tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın 

Kemal Kabataş'a aittir. 
Buyurun Sayın Kabataş. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika efendim. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

653 sıra sayılı, Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime baş
lamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulun gündeminde bulunan Kamulaştırma Kanununda 
değişiklik içeren tasarı, güçlendirilmiş ekonomik programın, yapısal değişimle ilgili 15 maddelik 
paketin içinde yer alan tasarılardan birisi; dolayısıyla, bu tasarı, programın tamamlanabilmesi ve 
programın yapısal değişiklikler içeren bölümünün yürürlüğe konulması açısından önemli. Acil ve 
hemen yasalaşması gereken bir tasarı; bu, programla bağlantısı açısından böyle. Bu konuda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, programa destek vermek ve hükümetin Meclise sunduğu taşanları ger
çekleştirmek açısından, yürürlüğe koymak açısından, fevkalade önemli ve takdire şayan hizmetler 
vermekte ve çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde, bu, bir anlamda, ev ödevi haline dönüşmüş 
çalışmaları hızla sonuçlandırmaktadır. Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak vur
gulamak ve yüce milletimizle paylaşmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini, verimsiz ol
makla, çalışmamakla, bu konularda gecikmekle itham edenlerin haklı bir yönü olmadığını ifade et
mek için vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, programla ilişkisi dışında, Kamulaştırma Kanunu uy
gulamasının Türkiye'de önemli sorunları var. Bu tasarının yürürlüğe konulması, bu tasarıyla 
kamulaştırmada yeni ve değişik bir modelin deneniyor olması, uzun vadede, kamu yönetimine, 
kamu finansmanına, devlete olan yük açısından ve vatandaşlarımızın devletle olan ilişkilerinde 
uyuşmazlıkların asgariye indirilmesi açısından ve daha da ötesi, Türk vatandaşlarının Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde, bu vesileyle, ciddî insan hakları kayıplarına uğradıkları yönündeki id
dialarını ve davalarını asgariye indirmek açısından, bu düzenlemenin yapılması yerindedir, doğ
rudur ve mutlaka da, desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Kamulaştırmada yaşadığımız, bugün itibariyle ve şu anda yürürlükte olan 2942 sayılı Yasa uy
gulamasındaki sorunlara değinerek, bu konuda yaşanan kargaşanın boyutunu sizlerle paylaşmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, devletle vatandaş ilişkilerinde, devlet, geleneksel olarak, inanılmaz gücü 
ve vatandaş üzerinde ezici bir ağırlığı ifade etmektedir. Anayasanın verdiği güçle -46 ncı maddenin 
verdiği güçle- Türkiye'de, merkezî idaredeki tüm kuruluşlar ve mahallî idarelerdeki 3 000'i aşkın 

(1) 653 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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belediye, her Türk vatandaşının mal varlığı üzerinde, bir şekilde, kamu yararı gerekçesiyle, zorla 
satın alma, kamulaştırma yetkisini haiz konumdadır. Bu uygulamanın, yani devletin güçlü var
lığının ve devlet dışında kamu yararı gerekçesiyle, mal varlığı bir şekilde tehdit altında olan geniş 
kitlelerin, kamulaştırma ilişkisinden ve kanunun uygulanmasından ciddî sorunları ve şikâyetleri 
vardır. Devletin şikâyetleri vardır, bütün güçlü konumuna rağmen; vatandaşın şikâyetleri vardır, pek 
çok keyfi uygulamaya rağmen ve kamulaştırma sonucu ortaya çıkacak büyük ödeme yükümlülük
lerini devletin yerine getirememiş olması nedeniyle. 

Bakıyorum, Türkiye'nin dev projeleri, büyük projeleri, her hal ve kârda kamulaştırmayla baş
lıyor. Kamulaştırmanın muhatabı vatandaş; mal sahibi. Vatandaş, en temel hakkı olan mülkiyet hak
kına devletin doğrudan müdahalesini kamulaştırma uygulamasıyla görüyor. Ortada, kamulaştırma 
uygulamaları açısından, bugünkü yapı içerisinde, maalesef, devlete ve vatandaşa bir anlamda ağır 
yükler getiren yeni bir sektör türemiştir. Bugünkü sistem içerisinde, devlet, kamulaştırma ilişkisin
de, Kamulaştırma Kanunu uygulamasında yeteri kadar duyarlı ve hassas değildir. Yetersiz ödenek
lerle, yeterli olmaktan, kamulaştırılan malın bedelini karşılamaktan çok uzak bedellerle kamulaştır
ma operasyonlarını, çalışmalarını başlatıyor; sembolik bedelleri vatandaş hesabına yatırıyor, vatan
daşın mülkiyet hakkını kısıtlıyor. Tabiî, bütün bunları yapan, devlet eliyle oluşturduğumuz, devlet 
yapısı içerisinde oluşturduğumuz kamulaştırmadaki kıymet takdir komisyonlarıdır. Bu komisyon
lar, idarelerin ihtiyaçlarına bakarak, yetersiz kaynakla gereğinden fazla vatandaşın malına el koy
maktadır. Sonuç yargıya intikal etmektedir. Çok yakından biliyorsunuz, yargı, bütünüyle çığrından 
çıkmış bilirkişi sistemi içinde, uygulaması içinde devletin kamulaştırdığı, kamunun kamulaştırdığı 
gayrimenkullere olağanüstü değerler biçmektedir ve bu olağanüstü değerler, mahkeme kararlarıyla 
kesin hükme dönüşmektedir ve itirazlar Yargıtayca da onaylanmaktadır. Bu konudaki şikâyetler, ar
tık, gerçekten ayyuka çıkmıştır ve devletin satın alma bedeli veya bir şekilde kamulaştırma için 
ödediği bedeller anormal farklılıklar gösterir hale gelmiştir. Türkiye'nin çok önemli, çok değerli, 
çok verimli bölgelerinde yapılan kamulaştırmaların bedelleri, ticarî açıdan hiç değeri olmayan böl
gelerdeki kamulaştırma bedellerine göre çok düşük kalmış, bazı bölgelerde de anormal yüksekliğe 
ulaşmıştır. 

Sonuç, bu kargaşa içinde, fatura olarak devlete gelmiştir. Devlet, yetersiz ödenekleriyle, vatan
daşın malının bedelini ödeyemez hale gelmiştir. Ortada katrilyonluk borçlar vardır ve bu katrilyon
luk borçları bütçe ödenekleriyle karşılamakta zorlanan devlet, arada bir, Genel Muhasebe 
Kanununun verdiği yetkiyi kullanarak ödenek ilaveleri yapmakta; fakat, kamulaştırma bedellerinin 
ödenmesi; yani, çok bilinen adıyla tezyidi bedellerin ödenmesi yıllar almaktadır. Bilemiyorum, 
Sayın Maliye Bakanımız, bekleyen ödemeler konusunda, bugün itibariyle nasıl bir tablo ortaya 
koyacak; ama, benim tahminim, yüzlerce trilyon boyutunda alacağın, vatandaş alacağının mahkeme 
kararına bağlanmış, ilama bağlanmış alacağın henüz ödenmemiş olduğu ve ne zaman ödeneceği 
konusunda da hiçbir taahhüdün yer almamış olduğudur. Bunu, devlet vatandaş ilişkilerinde kabul 
edilebilir bir yaklaşım, kabul edilebilir bir model olarak anlamak ve savunmak mümkün değildir. 
Bu, devlet-vatandaş ilişkisinden doğan ve vatandaşı tümüyle çaresiz durumda bırakan uygulamanın 
önünü açmak üzere vatandaşlar; yani, devlet tarafından malına el konulan bizim vatandaşlarımız, 
Avrupa insan Hakları Mahkemesinde devlet aleyhine davalar açmaktadır. Bu, medenî standartlar, 
medenî ölçüler açısından, vatandaşın mülkiyet hakkını bir anlamda kısıtlayan, el koyan devlet 
açısından savunulabilir bir tablo değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, bu tabloyla yoluna devam etmemesi ve Türkiye için böyle 
bir görüntü yaratmaması lazım; ama, bugün itibariyle yaşadığımız tablo, Türkiye'nin uluslararası 
kuruluşlar nezdinde yarattığı imaj ve görüntü, maalesef bundan ibarettir. 
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Bütün bu eksiklikleri dikkate alarak, Maliye Bakanlığı ve Bakanlık içindeki hukuk birimi -Baş 
Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü- ilgili idarelerle de konuşarak çok güzel bir 
çalışma yapmıştır. Huzurunuzda bulunan tasarı, bugün şikâyet ettiğimiz ve biraz önce ana aksaklık 
yönlerine değindiğim tabloyu değiştirmek üzere yeni bir model ortaya koymaktadır. Bu modelin 
esası şudur: Bugünkü sistemde yer alan ve artık iyice ekonomik kriterler açısından savunulması 
mümkün olmayan kıymet takdir komisyonları eliyle istimlak bedeli tespiti uygulamasına son ver
mektedir. Bundan böyle, devlet ya da kamu idareleri, kamu yararı gerekçesiyle kamulaştırma yap
mak istediğinde öncelikle satırı alma yolunu deneyecektir; getirilen model budur. Bunda başarılı 
değilse, sonuçlandırılamazsa -ki bunun da eksiklikleri var- kamulaştırma çalışması kısa sürede baş
latılmakta, 30 gün içinde değer tespiti için mahkemelere, malî mahkemelere başvurulması gerek
mektedir. 

İdare, idarenin ortaya koyduğu bütün değerler ve -ki, bu değerlerin çoğu mahallinde oluş
turulan komisyonlar tarafından, mahallî odalardan, emlakçilerden ve uzman kişilerden alınan bil
gilere dayanmaktadır- bu bilgilerle beraber mahallî yargıca başvurmaktadır. Yargıç, kamulaş-
tırılacak malı, gayrimenkulu mahallinde görerek, keşif yaparak, bilirkişileri de yanına ala-rak, on
ların verdikleri raporları da dikkate alarak, vatandaşın; yani, malı kamulaştırılan vatandaşımızın 
malının bedelini hakkaniyete uygun ölçülerde tespit edecektir. Dolayısıyla, kamulaştırma bedeli, bu 
model içerisinde mahkeme tarafından, adilane ve doğru bir şekilde yargıcın vicdanına ve bilirkişi
lerin ortaya koyduğu tabloya göre belirlenecektir. Bu, eğer uygulama saptırılmazsa, fevkalade doğ
ru ve özü itibarıyla savunulması gereken modeldir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yargıç bu kararı verdikten sonra; yani, istimlake konu olan malın 
bedelini yargı kararına bağladıktan sonra ve bu bedel nakden ve hâkimin kararına istinaden mal 
sahibi vatandaşın hesabına yatırıldıktan sonra, ancak, vatandaşın malının üzerindeki mülkiyet hak
kı kamu adına tescil edilir olmaktadır. Böylece ödemeler konusundaki ihtilaf, değerler konusundaki 
ihtilaf, çok büyük ölçüde şeklen, ya da getirilen model içerisinde ortadan kalkmaktadır. 

Şüphesiz bu sistemin riskleri de vardır; çünkü, yargıcın bu konuda vereceği karar nihaî karar 
değildir; bu karar aleyhine, kanun yolları, temyiz yolları açıktır; ama, bugünkü sistem içerisinde; 
yani, kıymet takdir komisyonları ve bu komisyonların biçtiği bedele itiraz, bu bedelin yükseltilmesi, 
tezyidi bedel davaları, Yargıtay kapısı, yıllarca bedelin ödenmemesi, sürüncemede bırakılması, in
sanların mülk sahibi olduğuna bin pişman edilmesi uygulamasına bu model bir şekilde son vermek
tedir, son verecektir. 

Bu anlamda, vatandaşla devlet arasındaki ilişkilerde dengeyi gözetmeye ve yargıya güvenmeyi 
esas olarak ortaya koymaya, bir formüle dönüştürmeye yönelik bu düzenlemeyi biz içtenlikle des
tekliyoruz, doğru bir düzenlemedir diyoruz. Vatandaşla devlet arasındaki ilişkide, devletin ihtiyaç
larıyla gücü ve vatandaşın da mülk sahibi olarak haklan arasındaki dengeyi kurabilecek bir model
dir diye düşünüyoruz. 

Bu vesileyle, bir hususa daha işaret etmek istiyorum: Bu, bir risk de aynı zamanda, bu yasanın 
uygulanmasında. Bugünkü sistemde de, kıymet takdir komisyonlarının ortaya koyduğu bedele mah
kemeler nezdinde itiraz ediliyor. Mahkemeler, çok büyük ölçüde, yeni bedel tespitinde -yani, tez
yidi bedele konu olan değer artışında- bilirkişi sistemini kullanıyor. Şimdi de, bu getirilen modelde 
de, yargıç, elbette bir emlak uzmanı değil; yargıç, elbette bilirkişiden aldığı rakamlara ve değerlen
dirme raporlarına göre karar verecektir. 
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Bu modelin işleyebilir olması, çok sağlıklı bir bilirkişi sisteminin kurulmasına ve bilirkişilerin 
seçiminden, niteliklerinden, görevlendirilmesinden ve görev yapmada ortaya koyacakları profes
yonelliğe kadar pek çok unsura bağlı oluyor. Yani, artık, kararı yargıç veriyor; ama, bir defa da, 
vatandaş adına, vatandaş lehine ve devlet lehine dengeyi gözeterek, bu değeri de bilirkişi belirliyor. 
Dolayısıyla, bilirkişi tespiti, seçimi, bilirkişilerin nitelikleri, bundan böyle, devletle vatandaş arasın
da kurulacak dengenin en önemli unsuru haline getiriliyor. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı tarafından oluşturulan alt komisyonda görev yapmış bir ar
kadaşınız olarak, bu hususa özen gösterilmesi gerektiğine işaret etmek istiyorum. Burada, tasarıya 
bir ilave yapıldı. Bundan böyle, bilirkişi listelerinin hazırlanması, bilirkişilerin seçimi, eğitilmesi, 
nitelikleri konusunda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının, ortak bir yönetmelik
le bu ilkeleri belirlemesi esasını getirdik; bu, bir ilk adım. Bilirkişi, bundan böyle, vatandaşın 
malına devlet tarafından el konulması, kamulaştırılması meselesinin ve buradaki sancılı uy
gulamaları ortadan kaldırmanın en önemli ve kritik unsuru haline geliyor, yargıç kadar önemi ve 
ağırlığı olan bir müessese olarak ortaya çıkıyor. Bu yönde atılmış iyi niyetli adımın, uygulamada, 
sistemi güçlendireceğine inanmak istiyorum. 

Sözlerimi tamamlamadan önce, bir temennimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun yıllar dev
let yönetiminde bulunduğum dönemlerde, vatandaşın, malının, devlet eliyle bir şekilde gasbedil-
mesi demek istemiyorum; yasal bir sistem, yani, kullanımından mahrum edilmesi sonucunda ne 
büyük ıstıraplara maruz kaldığını, ne kadar büyük bir ıstırap içinde kapılarda dolaştığını, devlet 
kapılarını aşındırdığını, hem malından hem onurundan hem zamanından ne kadar fedakârlık ettiğini 
yaşamış bir insan olarak, bir arkadaşınız olarak, getirilen sistemin, yeni düzenlemenin, bundan böy
le, yeni sistem içinde, vatandaşlarımıza bir işkence olmamasını, onların hak kaybına neden ol
mamasını, mallarının bedelinin, değerinde, ölçüsünde, gecikmeden, zamanında ve onlar için bir 
sıkıntı yaratmayacak ölçüde ödenmesini temenni ediyorum. Bu sistem, bu anlamda, inşallah, bek
leneni verecektir. 

Bunun, ülkemize, milletimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kabataş. 
Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini, Bolu Milletvekili Sayın İsmail Alptekin ifade edecekler

dir. 

Buyurun Sayın Alptekin. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır. 

FP GRUBU ADINA İSMAİL ALPTEKİN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 653 
sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, 
Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kamulaştırma Kanunu deyince, halk nazarında, gayet açık bir şekilde 
anlaşılan, devletin, vatandaşın malına, vatandaşın gönlü, rızası olmasa da, belirli prosedür içerisin
de el koyması, o malı devletin tasarrufuna sunması olarak ifade ediliyor. 

Bu yasa, yıllardır, hukukçular tarafından, vatandaş tarafından, hatta, idarenin her birimi tarafın
dan değişik şekillerde tartışılmış, konuşulmuş, yanlışları, eksikleri, sıkıntıları değişik şekilde ortaya 
konulmuştur. Baro dergileri, zaman zaman sayfalarını bu yasaya açmıştır. Bilim adamları, hukuk-
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çular, bu yasa üzerinde görüş ve düşüncelerini aktarmışlardır. Hâsılı, bu yasadan, bugüne kadar, 
devlet de memnun değildir, vatandaş da memnun değildir. Böyle bir noktada, önümüze sunulan 
değişiklik tasarısını ve bu tasarının hazırlanmasında hakikaten, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, 
burada tebrik ediyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Günün ihtiyaçlarına göre, Türkiye'nin şartlarına göre imkânlar dahilinde eksikleri, sıkıntıları ve 
zorlukları aşan ve belirli bir mesafe alacak bir tasarı hazırlanmış. Bu tasarı, aynı zamanda devletin 
yapısıyla da ilgili. Liberal devlet uygulaması tatbik eden cumhuriyetlerde, devletlerde, elbette ki, 
vatandaşın hakkı, gayrimenkullerinin değeri kutsaldır, önemlidir. Devletçi bir sistemi olan, anayasal 
sistemi olan devletlerde ise bu yasanın fazla önemi yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıda birkaç konu esas alınmıştır. Her şeyden evvel, devlet, bir 
kamulaştırma yapacak ise, hesabını kitabını yapacak, programını yapacak, ihtiyaç önceliğini belir
leyecek ve bütçesine de parasını ayırmak suretiyle kamulaştırma işlemine başlayacaktır; birinci 
özellik budur. 

Tabiî ki, şimdiye kadar, şikâyetlerin en önemli kaynağı buradan geliyordu. Devlet kamulaştır
ma yapıyor; ama, tahsisatı yok, bütçesi yok... Ben kamulaştırayım, rayicin çok altında bir değerle 
kamulaştırma işlemini tamamlayayım, ondan sonra, buyur, sen mahkemeye başvurabilirsin gibi bir 
anlayış içerisinde, bugüne kadar yapılan haksız kamulaştırmalar vatandaş ile devleti daima karşı 
karşıya getirmiş ve yıllardır, Türkiye'de, binlerce, onbinlerce, hatta hatta, mübalağa değilse, yüzbin-
lerce kamulaştırma davalarının mahkemelerde rafları işgal ettiği görülmüştür. Hatta, Yargıtayda, 
özellikle kamulaştırma davalarına bakan 5 inci Hukuk Dairesi son zamanlarda işe yetişemediği için, 
ayrıca yeni bir daire oluşturulmuş ve birkısım kamulaştırma dosyaları da bu daireye verilmiştir. Öy
leyse, anlaşılıyor ki, bu yasaya ihtiyaç var. 

Bir diğer husus; kamulaştırma işlemleri uzun sürüyor, prosedürü uzun sürüyor; bunun süratlen-
dirilmesi lazım; hem vatandaş mağdur olmasın hem de devlet ortaya koyduğu plan ve projesini, 
hedeflediği işlemlerini kısa sürede yapabilsin, kamulaştırdığı ve el koyduğu bu gayrimenkulleri is
tediği şekilde hizmete sunabilsin. Bu noktada da, yasada, önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Bir diğer değişiklik ise, yine, Kamulaştırma Yasasında bedel tespitinin nasıl yapılacağı şeklin
dedir. Bugüne kadar, sizin de bildiğiniz gibi, devlet kamulaştırıyor; eğer, vatandaş kamulaştırma 
bedelini beğenmiyorsa, mahkemeye başvuruyordu. Bu mahkemeler yıllar sürüyor, yeni masraflar, 
yeni sıkıntılar ve yeni külfetlerle, hem devletin ödeme miktarı artıyor hem de vatandaş arzu ettiği 
neticeye ulaşamıyordu. 

Biraz önce konuşan Doğru Yol Partisinin değerli temsilcisinin de ifade ettiği gibi, Türkiye'de 
halen Kamulaştırma Yasasına bağlı olarak açılmış davalardan, sonuçlanmış, kesinleşmiş ve öden
mesi gereken milyarlarca liralık ödemeler var. 

Tatbikattan gelen, uzun yıllar avukatlık yapmış olan bir kardeşiniz olarak, bir milletvekili ar
kadaşınız olarak, bu davaların arasında bulundum. Emin olun, şu anda, Türkiye'de, on yıl öden
memiş dosyalar var. Karayolları kamulaştırma yapmış, tıkanmış kalmış, Devlet Su İşleri kamulaş
tırma yapmış ve bunun arasında, ayrıca, ifade etmek istiyorum ki, son 20 yıl içerisinde, belediyeler 
de kamulaştırma yapmış, Arsa Ofisi kamulaştırma yapmış; ama, yapılan bu kamulaştırmalar sonun
da, ortaya çıkan trilyonluk rakamları, bu kurumlar ödeyememiş. Böylece, biz, şu ana kadar öden
memiş birçok dosya, mağdur edilmiş birçok vatandaş olduğunu biliyoruz. Şimdi, bu tasarıyla, bu 
problem, kısmen, zannediyorum ki, ortadan kalkacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, bir başka husus; mevcut Kamulaştırma Yasasında da var; fakat, bugüne 
kadar çok işletilmemiş olan satın alma usulüdür. Kamulaştırma Yasasının bu satın almayla ilgili 
hükmü, bedel takdir ediliyor, vatandaşla sulhen anlaşılıyor, satın alma yoluna gidiliyor; ama, 
bugüne kadar, biz, bunun çok fazla işletildiğini görmedik. Yeni yasada bu işlerlik kazandırılmaya 
çalışılıyor, ama ben bu noktada -tecrübelerime dayanarak- ifade ediyorum ki, bu yasanın çok da iyi 
ve kolay işleyeceği şüphesi içerisindeyim; çünkü, idare, bürokrasi, bugüne kadar, bu konuda, ileride 
bir sorumluluk anlayışı içerisinde, meselenin daha ziyade mahkemeler kanalıyla hallini tercih et
miştir. Ümit ediyoruz ki, bundan sonra, bu tatbik edilir; çünkü, bizim anlayışımıza göre, devlet 
vatandaşıyla kavgalı değildir. Eğer, bir yere ihtiyacı varsa, bu yerin gerçek bedeli ödenmeli, vatan
daşın da rızası alınmalı ve satın alma yoluyla bu iş hallolmalıdır; vatandaş da memnun olmalı ve 
devlet de huzurlu olmalıdır. Bu madde, bizce, çok önemlidir, inşallah işletilir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir başka husus; bugüne kadar, çok problem ortaya çıkarmış olan, kamulaş
tırılan gayrimenkuUerin tapusuz olması, tapulu olanların da ihtilaflı olmasıdır. Bu çok önemli bir 
problemdir. Gerçekten, bu konuda, madde 18 ve madde 19'da yeni bir düzenleme getirilmiştir, bu 
düzenlemeyi fevkalade olumlu görüyorum. Eğer bir gayrimenkul ihtilaflı ise, davada ise, bilhassa 
kadastro mahkemelerinde ise, uzun yıllar sürüyor, ihtilaf oluyor, kamulaştırıyor, parayı da bloke 
ediyor, ondan sonra iş kalıyor. Yine, ben, tatbikatta bildiğim haliyle ifade ediyorum: Şu anda, on yıl 
önce kamulaştırılmış, bedeli bloke edilmiş, hâlâ muhakemesi devam eden ve asıl hak sahiplerinin 
parasını alamadığı ve bugün için artık bir değer ifade etmeyen kamulaştırma olayları var. Yeni 
tasarıda, kamulaştırılan gayrimenkulun bedeli bloke edilecek; ama, 3 aylık vadeli hesaplara yatırıl
mak suretiyle, burada vatandaşın mağdur olmaması da sağlanmış olacak. 

Bu arada bir hususu da sayın hükümet temsilcisi Bakanımıza burada ifade etmek istiyorum: 
Bütün milletvekili arkadaşlarımızın şu veya bu şekilde ilgisi olan, kadastro mahkemeleri Tür
kiye'de. Türkiye'de kadastro mahkemelerinin mutlaka belirli bir düzenlemeye getirilmesi lazım. Bir 
insan ömrünün yetmediği 30 yıllık, 40 yıllık kadastro davaları var. Bu davalar bir türlü sonuçlan-
dırılamıyor ve bu davalara bakan hâkimler, tam dosyanın içerisine hâkim olmuşken, davaları 
bitirecek noktaya gelmişken, keşifler yapacak ve delilleri karar safhasına yaklaştıracak bir haldey
ken, yeni bir kararnameyle tayin oluyor, onun yerine gelen hâkim ise, bu, kuzulaşmış, kabarmış ve 
binlerce sayfadan oluşan kadastro mahkemeleriyle ilgili dava dosyalarına sil baştan yeniden bak
mak zorunda kalıyor. Hangi ile, ilçeye gitseniz, kadastro mahkemelerine uğraşanız, oradaki dos
yalara baktığınız zaman, zaten meselenin ne noktada olduğunu göreceksiniz. Bu konuyu da böylece 
bu tasarı bir noktada çözmüş; hem ihtilaflı hem de henüz tapulu olmayan gayrimenkuUerin 
durumunu halletmiş, dava sonunda, mülkiyet kiminse, ona da parasının mağdur olmayacak şekilde 
verilmesi imkânını sağlamıştır. Bunu da, biz, fevkalade olumlu bir yol olarak görüyoruz. 

Bir başka yenilik ise -bizim kanaatimize göre çok önemli - idare, kamulaştırma şerhi verdikten 
sonra, bazen acele davranmıyordu; yıllar sürüyordu. Bu konuda, eski yasaya göre, iki yıl içerisinde iş
lem yapabiliyordu. Türkiye'de, bir gayrimenkulun tasarruf haklarının iki yıl önlenmesi fevkalade 
önemli. Yeni yasaya göre, bu, altı aya indirilmiş; bunu da fevkalade olumlu bir hal olarak görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra, kamulaştırma işlemini 
yapan idarenin, prosedür neticesinde oluşturduğu -takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonunun 
oluşturduğu- takdir bedeline vatandaş eğer itiraz ediyorsa -idare de itiraz edebilir- bundan sonra as
liye hukuk mahkemesindeki prosedür geniş bir şekilde tasarıda belirlenmiş. Yalnız, benim, burada 
tereddüt ettiğim bir husus var "bilirkişi incelemesine gidecek" deniliyor. Bilirkişi ücretinin ve mas
raflarının kimin tarafından karşılanacağı konusunda bu maddede bir açıklık yok. Bu konuda bir 
açıklama getirilirse faydalı olur diye düşünüyorum. 
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Eğer, taraflar anlaşamamışşa, ortada, kamulaştırmayı yapan idare, vatandaş ve neticede, ihtilaf 
ortaya çıkmışsa vatandaşı savunacak avukat var; bir de bilirkişi müessesesi var. Şimdi, yıllarca, 
bilirkişi müessesesi üzerinde durulmuş, konuşulmuştur; hatta, maksadı aşan ifadeler oluşmuştur. 
Bazı yazılarda ve makalelerde "Türkiye'de bilirkişilik saltanatı var" denilmiştir. Bu, doğrudur, yan
lıştır; ama, bir şeyler var ki, bu, konuşuluyor. Bu konuda, elbette ki, tasarı ciddî düzenlemeler yap
mış; bir yönetmelikle de bilirkişilerin bilgi yönünden teçhiz edileceği ifade edilmektedir; ama, biz 
biliyoruz ki değerli arkadaşlar, bilirkişiler de insandır ve onlar bazı kriterler içerisinde rapor 
vereceklerdir. Süresi kısaltılmış 7 güne indirilmiş; bu güzel; ama, 7 gün içerisinde bu iş yapılabilir 
mi onu da bilemiyorum. Yalnız, şu ana kadarki, bu yasayla ilgili, bilirkişilik müessesesi iyi bir not 
almamıştır, iyi bir geçmişi yoktur. 

Değerli arkadaşlar, kamulaştırmanın yapıldığı bölge çeşitli maliklere, çeşitli davacılara aittir ve 
halen, çok müşahhas olarak ifade ediyorum ki, sınır beraberliği olan iki gayrimenkulden birinin 
fiyatı bir başka, diğerinin fiyatı bir başkadır ve bu raporlar, iki mahkemece birbirlerinin dosyasına 
ibraz edilmek suretiyle itiraz edildiği halde ya yeni bir bilirkişiye gidilmiş ya da ek rapor alınmış, 
maalesef, aynı sonuca, aynı ölçüye, aynı değere ulaşılamamış ve neticede, Yargıtay bunları ayrı ay
rı zamanda incelediği için de, hem o dava tasdik edilmiş hem de bu dava tasdik edilmiştir. 

Burada ortaya çıkan durum şudur: Adalet zedelenmektedir; vatandaşın adalete olan güveni, bu 
yanlış ve çarpık tatbikat sebebiyle sarsılmaktadır. O bakımdan, haklı olarak, bu yasada bilirkişilik 
müessesesi üzerinde çok fazla durulması, bu müessesenin iyi teçhiz edilmesi, gayrimenkullerin kıy
met ve değerlerinin iyi belirlenmesi lazım. 

Şimdi, Türkiye, bazı noktalardan eksik. Bu konu üzerinde, biz, tatbikatçı olarak şikâyetlerimizi 
belirtirken, dünyada bu nasıl oluyor diye de sorduğumuz olmuştur geçmişte. Amerika'da, ileri ül
kelerde bölgeler ve beldelere göre gayrimenkullerin, aşağı yukarı, değerlerine belirli kriterler konul
muş ve dolayısıyla bilirkişilerin çok fazla takdir hakkı yok; ama, Türkiye'de durum böyle değil. 
Taşınmazın vasfı... Biz, taşınmaz üzerinde duruyoruz. Taşınmazın vasfını tespit edecek olan bilir
kişidir. Bu, arsa mıdır? Arsa ise, bunun kriteri, değeri ayrı; bu, mücavir alan içerisinde henüz imar 
görmemiş, belediye hizmetlerinden yararlanan bir arsa mıdır; arazi midir, arazi ise bu sulu, 
sulanabilir arazi midir, kıraç mıdır, birinci sınıf mıdır, ikinci sınıf mıdır; çayır mıdır mera mıdır; fın
dıklık mıdır? Bu konularda, Türkiye'de ciddî ve belirli kriterler yoktur. Böyle olunca, bilirkişiler 
geliyor, bir arsayı, sulu, sulanabilir arsa değeriyle değerlendiriyor, hemen onun bitişiğindeki başka 
bir arsayı ise kıraç arsa olarak değerlendirip, arasında, büyük, önemli, ciddî haksızlıklara sebep 
olacak sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. 

Bu bakımdan, bu konularda da, yönetmelik çıktığı zaman, gerekli ölçülerin konulmasını; ay
rıca, yine, belediye sınırları içerisindeki arsalar ve belediye sınırları dışındaki arazi ve mülkiyetlerin 
de belirli bir ölçüye getirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir başka husus, idareler arasındaki ihtiyaç olan, kamulaştırılması gereken 
arsaların birbirlerine nasıl verileceği husustur ve buna ilişkin hükümde de bir yenilik getirilmiştir, 
pratikleştirilmiştir. Bunu da fevkalade olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. 

Yalnız, burada, idarenin, kamulaştırdıktan sonra, ola ki, programı değişti, düşüncesi değişti, bir 
ihtiyaç fazlası oluştu ve kamulaştırdığı arsanın geri verilmesi durumu var. Bu, eski yasamızda da 
var; çerçeve madde 13 ve Kamulaştırma Yasasının 22 nci maddesi. Burada deniliyor ki, eğer, 
kamulaştırılmış olan bir arsa, ihtiyaç yoksa, kamulaştırmaya neden olan idarenin ihtiyacı yoksa, 
başka idarelere de teklif edilmiş ve alınmamışsa, bu vatandaşa, bir tebligatla, geri veriyorum al ar
sanı deriz, üç aylık süre verir ve arsası, aldığı bedeli iade etmek suretiyle geri iade edilir. 
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Türkiye, enflasyonlar ülkesi. Bakınız, vatandaşımızın hakkını burada korumak bizim 
görevimiz; ama, devletin hakkını korumak da görevimiz. Bana göre -komisyon bunu nasıl değer
lendirdi bilmiyorum- üç aylık süre kısa, altı aylık bir süre tanınması lazım; çünkü, tebligatlar 
uzayabilir. 

ikincisi ise, geri iadede, aradan iki yıl geçmişse, üç yıl geçmişse, arsa, gayrimenkul, Türkiye 
şartlarına göre öyle değişik durumlara gelebilir ki, fevkalade büyük değer kazanmış olabilir. Bu 
durumda da, devletin zararının nazara alınması, belki de nemasıyla birlikte geri verilmesi 
düşünülebilir. 

Bu maddeyi, ben, şahsen, bir değişiklik önergesi vermekten ziyade, Genel Kurulun bilgisine 
arz ediyorum. Neden öyle ifade ediyorum; çünkü, bu tasarı, bütün Parlamentonun, bütün millet
vekillerinin, bütün siyasî partilerin ortak bir düşünce ürünü olarak ortaya çıkarılmıştır. Eğer, komis
yon uygun görürse, hükümet de buna katılırsa, 13 üncü maddede, esas 22 nci maddenin geri iade 
noktasında yeniden bir düzenleme yapılmasında fayda gördüğümü İfade ediyorum. 

Çıkarılacak yasa, gerçekten, ihtiyaçları karşılayacaktır; ama, elbetteki çok ideal olmayabilir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Alptekin, lütfen toparlayınız. 
İSMAİL ALPTEKİN (Devamla) - Çünkü, vatandaşın elinden biz gayrimenkulunu alıyoruz, 

devlet olarak, adalet terazimizle çok hassas tartmak durumundayız. Bu noktaya gayret göstermiş 
tasarı. Tasarı, geneli itibariyle olumludur. Tatbikatta ortaya çıkacak bazı eksikliklerin, bu Meclis 
tarafından kısa zamanda düzeltilmesi de mümkün olan bir olaydır. 

Yasanın milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum, Grubum adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) '•>• 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alptekin. 
Şahısları adına yapılan müracaatları arz ediyorum: Sayın Polat, Sayın Alptekin, Sayın Genç ve 

Sayın Akın. 
İlk söz, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat'a ait. 
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

larım. 
Şimdi, bu kanun tasarısının Önemli tarafı şu: Evet, arkadaşlar, bunun hukukî durumunu anlat

tılar; ben daha ziyade kamulaştırmada, tezyidi bedellere, yani, çift mahkemelere lüzum kalmadan, 
tek bir mahkemede ya önce anlaşmak, anlaşılabilirse hazine arsalarıyla trampa yapmak, o da ol
muyorsa tek mahkemede bu işi çözmek... Bunun için de, en güzel taraf olarak da, idareden mey
dana gelen bilirkişiler yerine, daha ziyade piyasadan alınacak bilirkişilerle bu malın gerçek değerini 
bulup ve bunu tespit etmek deniliyor. Şimdi, bu, doğru; bu doğru da, benim, burada üzerinde 
duracağım esas konu, biraz daha bunun ekonomik yönü. 

Şimdi, size birkaç şey söylemek istiyorum; buradan bir kere bu tezyidibedel davalarını azaltır
sak, gerçekten, adliyede de önemli bir rahatlama olur. Elimizdeki en son verilere göre şu anda 27 
393 istimlak davası açılmış ve bunlar, açılan davaların yüzde 2,4'ünü teşkil ediyordu ki, böylesine 
davaları da kaldırırsak, adliyede en azından dava yönünden yüzde 2,4 gibi bir iyileştirme sağ
layacağız demektir. 
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Şimdi, sayın milletvekilleri, burada, önce, istimlak edilecek yerin bir kere parası peşin olarak 
yatınlmasa da ne olur; onu size anlatmak istiyorum. Onun en büyük özelliği şu: Artık, yatırımlar 
bundan sonra böyle, ayrı ayrı, siyasî kararlarla rastgele yatırım yapmaya gidemeyiz. Bu ne demek
tir; bakın, bunu size izah edeyim: Şu anda, Sayıştay 2000 raporuna göre, Türkiye'de 151 milyar 
dolar, şu anda mevcut yatırımlarımızda bir harcama yapılmış. 151 milyar dolar!.. Bu yatırımların 
tamamlanması için ise henüz daha -toplamı 355 milyar dolar olacaktı- şöyle böyle, 255 milyar dolar 
daha para lazım ki, şu anda başlamış ve bitirilmemiş olan yatırımları bitirelim. Şimdi, buradaki 
rakamın özelliği şu milletvekilleri: Doları 1 milyon 250 bin lira olarak bugünkü kurdan düşünürsek, 
151 milyar dolar demek; biz, demek ki, 188 katrilyon -bugünkü parayla konuşursak, kur değeriyle 
188 katrilyon- lira harcama yapmışız; fakat, henüz bu yatırımlar işlemeye açılmamış ve bunlardan 
faydalanamıyoruz ve mevcut yatırımları, Sayıştay raporunda da belirtildiği gibi, 204 milyar doları 
1 250'yle çarparsak, 255 katrilyon lira daha -bugünkü kura göre hesaplarsak- para lazım ki, bu, mev
cut, başladığımız 5 400 civarındaki yatırımı bitirelim. 

Şimdi, bizim bu sene bütçede yatırıma ayırdığımız para nedir; hepsi, 3,5 katrilyon lira. O 
zaman, bu 3,5 katrilyon liradan gitmeye kalkarsak, hiçbir yeni yatırım yapmazsanız -yeni kurdan 
konuşuyorum- yetmişiki yıl, yetmişüç yıl ister ki, şu mevcut yatırımları bitirelim. 

Demek ki, biz, mevcut durumda, yani, arsanın bedelini koymadan, yatırımların yüzde 10'u -
yeni oldu yüzde 10; eskiden, o yüzde 10 sınırı da yoktu- hemen, bir yatırıma, siyasî kanalla başla 
diyorduk, başlıyordunuz. İstimlaki yok bunun, ödeneği yok bunun ve neticede, bir yatırım yıllarca 
uzayıp gidiyordu. Bunun neticesinde de ne oluyordu; işte, böyle belirttiğimiz gibi, büyük bir yatırım 
stoku meydana geliyordu. 

Mesela, şimdi, en son bir netice vereyim: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda "2000 yılı için benim şu barajlardan dolayı istimlak için 250 trilyon lira paraya ih
tiyacım var; bütçeye koyduğunuz rakam, 57 trilyon 690 milyar lira 2000 yılı için; istediğimin yüz
de 23'ü" dedi. Yani, ne oluyordu böyle; bu durum karşısında, istimlak etmişsin, baraj yapmaya baş
lamışsın, vatandaşın arsasının parasını ödememişsin; ancak, yüzde 20'sini verebiliyorsun. 
Dolayısıyla, vatandaş da bunu alamayınca, bizi Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine şikâyet ediyor
du, şikayet edince de ne oluyordu; biz mahkûm oluyorduk. 

Bakın, ilginç olduğu için size misal vereyim: Bizim, en son bütçe rakamlarımızda, kamulaştır
ma için ayırdığımız para 124 trilyon lira bu sene; fakat, ilk üç ayda, bizim, kamulaştırmaya ver
diğimiz para 397 milyar lira. Şimdi, biz, kamulaştırma için üç ayda 397 milyar lira verirken, sadece, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Elazığlı 3 vatandaşın devlet aleyhine açtığı bir tek davadan 
dolayı, 472 000 Amerikan Doları -bugünkü kurdan hesaplarsak, 500 milyar lira civarında bir bedel-
ödemeye mahkûm edildik. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde 500 milyar lira bedeli 3 kişi için 
ödüyoruz; ama, bu senenin üç ayında Türkiye'deki tüm kamulaştırma davaları için bütçeye konulan 
para 397 milyar lira; onun, neredeyse, hemen hemen yarısı kadar bir rakam. 

Şimdi, bu neyi gösteriyor; çok dengesiz olarak kamulaştırmalara girmişiz, girdikten sonra da 
vatandaşlarla mahkemelik olmuşuz, vatandaşlarla mahkemelik olduktan sonra da, çok önemli öl
çüde tazminatlar ödemeye mahkûm kalmışız. Şimdi, bu durum karşısında, eğer, biz, önceden 
bedelini yatıramadığımız yerleri istimlak edemeyeceğiz hükmünü getirirsek, kamu yatırımlarındaki 
bu büyük yığılmalar önlenmiş olur; ama, bunun bir başka tehlikesi var, o da şudur: Barajlar gibi, 
otoyollar gibi, büyük istimlaklara dayanan bedelleri de, peşinen önce yatıramadığımız müddetçe, bu 
sefer, çok acil olduğu zaman, bu yatırımlara başlayamama tehlikesi meydana gelmektedir ve o 
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zaman, ancak, belki, Türkiye'de bütün yatırımları kesip, sadece o çok önemli, marjinal 
diyebileceğimiz yatırımlara yöneliriz. O zaman da, yatırımlar arasında bir dengesizlik meydana 
getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada, yani, bu, eğer, büyük baraj yerlerinde ve karayolları 
yerlerinde iyi bir anlaşma yapamazsak, vatandaşla anlaşamazsak, onun bütün parasını nakit olarak 
yatırmadıktan sonra istimlak edemeyiz hükmü de, biraz, bana, şey geldi; vade yapmak, en azından, 
normal faizlerden bir vade hakkı tanımak da daha makul olur diye düşünüyorum. Aksi halde, çok 
kısa bir zaman sonra... Devlet Planlama Teşkilâtının da o yönlerden bazı endişeleri var; büyük 
yatırımlarda... Çünkü, yüzde 10'luk yatırımlarda bile o itirazı yapıyordu; yani, yüzde 10 yatırım 
ödeneği konulmadan, Devlet Planlama Teşkilâtı, büyük yatırımlarda zorlanıyorum diyordu. Şimdi, 
arazinin bütün bedelini birden ödeyeceğim deyip de kendinizi bağladığınız zaman, bir yandan, iyi 
iş yaptığımızı söylüyoruz; ama, büyük yatırımlarda da devleti çıkmaza sokarız diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakın, mesela, Devlet Su İşleri, bugün... Şurada ödediği, istediği istimlak 
bedelinin dörtte Tini; yani, yüzde 24'ünü bile zor koyan Devlet Su İşleri, bir bakıyorsunuz ki, ken
di içerisinde kamulaştırma haritası, emanet usulü yapım bölümü açmış, kamulaştırma haritaları in
şaat muhatarası ve kamulaştırma haritalarının ihaleyle yapılması için bölümler açmış. Devlet Su İş
leri, bugüne kadar, 700 000 hektarlık alanın kamulaştırmasını yapmış; çünkü -hiç, bunun parasına 
bakmadan- nasıl olsa, parayı ileride öderim demiş. Bu 700 000 hektarlık alanın kamulaştırmasını 
yaptıktan sonra da, hemen, devletin burada sanki parası varmış gibi, biraz önce de bahsettiğim gibi, 
yüzde 10 yatırım isteği yokken, ona dahi dikkat etmeden sürekli yatırıma girmişler ve kamu blokun-
da, 5 400 adet gibi çok afakî diyebileceğim bir yatırım stoku meydana gelmiş. Bunlar için de... 
Bugünkü bütçemizi 48 katrilyon kabul edersek, bu 48 katrilyon liralık bütçemize rağmen, büt
çemize göre... Bunlara, böyle afakî olarak bahsettiğim 188 katrilyon lira -bugünkü kur üzerinden 
hesaplarsak- para yatırıyorsun, mevcut bütçenin, şöyle böyle 3,5 katını yatırıyorsun; ama, onlardan 
faydalanamıyorsun. Onlar, kendi içerisinde yıpranmaya da gidiyor; fakat, bir taraftan da, yüzde 100, 
yüzde 200 faizlerle borçlanmaya gidiyorsun, bu da çok yanlış diye düşünüyorum. 

Yalnız, burada bir şeye daha dikkatinizi çekerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi, Sayın 
Başbakan Ecevit'in gerekçesi çok ilginç, burada, biz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde tazminat 
ödediğimiz zaman, bu tazminatlardan dolayı memleketimiz aleyhinde insan hakları davalarından 
ceza yiyince, uluslararası itibarımız kayboluyor ve bu, bizi, devletimizi çeşitli platformlarda zor 
duruma düşürüyor deniliyor; ama, hükümete şunu söylemek istiyorum -ki, o da çok ilginçtir- dev
letimiz, sadece bu kamulaştırma davalarından dolayı Avrupa İnsan Haklan Mahkemelerine mah
kûm olmuyor ki! Devletimiz, bu arada, en çok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, insan hakları 
ihlallerinden, kayıplardan, yaşam hakkına riayetsizlikten, düşünce, çok daha büyük cezalar ödüyor. 
Mesela, bu istimlak bedelini ödemekle ilgili bahsettiğim davanın yanı sıra, Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesi, bir şahsın iki evladı yok olduğu için, -bulunamamışlar, ölmüşler- iki çocuğunun can 
güvenliğini niye sağlayamadın, bunlara niye sahip olamadın, bunlar nerede diye, Türkiye'yi 100 
000 dolar ödemeye mahkûm etmiş.devlet tazminat ödemiş 

Buradan nereye gelmek istiyorum; devlet, kamulaştırmadan, vatandaşımın parasını 
ödeyemiyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkûm oluyorum, bu, beni, çeşitli dünya 
platformlarında mahcup ediyor diyor ama, daha büyük davaları, daha büyük kayıpları, insan hak
lan davalarında, yaşam haklarında, düşünce özgürlüğünde, fikir özgürlüğünde kaybediyoruz, hatta 
siyasî partileri kapatma davalarında veriyoruz; ama, bu konuda bakıyorum, hükümetin en ufak bir 
telaşı, en ufak bir çalışması yok. 
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Yine de, ben, getirilen bu yasanın, en azından, kamudaki aşırı arsa stokunu önleyeceğini, dev
letimizi ve işbaşında bulunanları biraz daha akılcı yatırım yapmaya zorlayacağı için olumlu 
buluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 

İkinci söz, Bolu Milletvekili Sayın İsmail Alptekin'e ait. 

Buyurun efendim.(FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakika. 

İSMAİL ALPTEKİN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 653 sıra sayılı kamulaştır
ma yasa tasarısının geneli üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Şu ana kadar konuşan değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, bugüne kadar şikâyet 
konusu olan Kamulaştırma Yasasında, Meclisimiz çok önemli bir gelişme, mesafe katetmiş ve 
huzurumuza, hakikaten, birçok yönleriyle meseleleri çözecek, vatandaşla devlet arasındaki ihtilaf
ları asgariye indirecek bir yasa tasarısı getirmiştir. Geneli itibariyle olumlu ve faydalıdır. 

Tabiî ki, işin içerisinde, gayrimenkul, vatandaşın malı mülkü olunca, mutlaka, belirli noktalar
da memnuniyetsizlikler olabilecektir. Mesela, biraz geriye doğru gidecek olursak,hatırlayacaksınız, 
yıllar önce, Kamulaştırma Yasasında, dava yolu kapatılmış ve devletin kamulaştırmadaki ölçüsü, 
vatandaşın vergi kaydı olarak kabullenilmişti. O dönemde binlerce gayrimenkul kamulaştırılmış ve 
bu kamulaştırılan gayrimenkullerin -Türkiye tatbikatı, bir realite; yani, bugün de aynı, aksini söy
leyemeyiz- vergi değerleri, değişen, gelişen enflasyon içerisinde hız kazanan Türkiye piyasasına 
göre, hep geride kalmıştır. Vergi değeri üzerinden kamulaştırma yapıldığı için de, geçmişte, haksız 
olarak vatandaşın malına el konulmuştur. 

Bu tasarı müzakere edilmeden önce, bu tasarının müzakere edileceği ve komisyonda görüşül
düğü ifade edildiğinde, vatandaşlardan değişik şekillerde tepkiler aldık, zannediyorum, sizler de al
dınız. Peki, siz, böyle bir tasarı hazırlıyorsunuz, hakkaniyete, adalete uygun bir hale getirmek is
tiyorsunuz; ama, yıllar önce, vatandaşın malını yok pahasına, bir pul karşılığı, devlet, el koymuştur, 
bunlar ne olacaktır diye sorulan sualler var; biz, bunlara muhatap olduk. Elbette ki, hukukî zemin 
içerisinde, geriye yönelik, geçmişe yönelik bir icraat yapmanın ne kadar zor olduğunu biz biliyoruz; 
ama, bu bir yaradır, bu bir problemdir; bu da, belki, düşünülmesi lazım olan hususlardan birisidir. 

Değerli arkadaşlar, ben, yine, bir başka husus olarak şunu belirtmek istiyorum: Devlet, parası 
kadar kamulaştırma yapacak, kamulaştırma işlemleri hızlı olacak ve kamulaştırma, bütçesinde, 
ödeneğinde var olan miktar üzerinde olacak. 

Yine, açıklanması gereken bir husus, bu, nereden bakarsak bakalım; bir dört aylık, bir, altı ay
lık çalışmadır. Bu süre içerisinde işin başladığı nokta ile bittiği nokta arasında bu gayrimenkullerin 
üzerinde ve değerinde önemli miktarda artışlar olabilir, değişiklikler olabilir. 

Şimdi, bu durumda, benim, sayın hükümetten ve komisyondan öğrenmek istediğim bir husus 
var. İdare, ödeneği kadar, ödeneği üzerinde kamulaştırma yapacağına göre, yapılan değer tespit
lerine taraflar kabul etmediği, uymadığı takdirde, mahkemeye müracaat edilecek, mahkeme, bilir
kişi heyeti oluşturacak ve bilirkişiler bir kıymet takdir edecekler. Buna itiraz olduğu takdirde, yeni 
bir bilirkişi incelemesi de yapılabilecek. Yapılan bu incelemeye göre ortaya çıkacak olan değer ve 
miktar, bu kamulaştırmanın bedeli olacağına göre, şimdi ben, burada, sayın komisyondan ve 
hükümetten bir şeyi öğrenmek istiyorum; Acaba, ödenekle ortaya çıkacak bu değer çakışmadığı tak-
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dirde, nasıl bir ödeme yapılabilecek; ödenek yokluğu var denilmek suretiyle, bugünkü şikayetlerin 
devamı o zaman da devam edecek mi? Bu hususunun, elbette ki, burada aydınlanması, açıklanması 
gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle, yine Türkiye'de, bugüne kadar, barajlar vesilesiyle Devlet Su 
İşlerinin, karayolları ve otoyollar vesilesiyle Karayollarının ve toplukonut vesilesiyle de Toplu 
Konut idaresinin ve belediyelerin kamulaştırdığı gayrimenkuller var, bunların ödenmemiş olan 
bedelleri var; bu bedeller nasıl ödenecek?.. 

Şu ana kadar, on yıldır ödenmemiş bedeller var. Hakikaten, çok gülünç bir miktar ortaya çık
mış durumda. Bu konuda, hükümetin ve ilgili bakanların herhangi bir düşüncesi, planı, programı 
var mı? Bu konunun da, bu vesileyle, bu kürsüden, milletimizin merakla beklediği, binlerce insanın, 
bu kanunun müzakeresi sebebiyle, geçmişteki icraatların ve alacaklarının da nasıl tahsil edileceğini 
öğrenmek istiyor, merakla bu hususu bekliyorlar. Bu konuda da, burada, belirli bir şekilde bir 
mesafe alınması, aydınlatılması lazım. 

Bu yasa, elbette ki, birçok yönüyle, devleti, birçok külfetten kurtaracaktır. Bilhassa, kamulaş
tırma konusu olan idarelerin avukat ihtiyaçları var, kadroları yok; avukat sıkıntıları var, davalar 
gereği gibi takip edilemiyor ya da kadro oluşturuluyor, birçok avukat alınıyor; bu işlemler bittikten 
sonra, yeni bir hizmet ve yeni bir görev verilemiyor. Bu yönüyle de, yasa, bürokrasiyi durduracak, 
birçok kadroların ve teknik insanların çalışmasını da ortadan kaldıracak, devlette bir tasarrufu sağ
layacaktır. 

Bugüne kadar benim anlayamadığım bir başka husus; devlet, farzımuhal, bir belediye, bir 
karayolları kamulaştırma sebebiyle açılan davada, bilirkişi ücreti ödüyor, harçlar ödüyor. Yani, dev
let, bunu bir cebinden çıkarıyor, bir cebine koyuyor; bir kârı yok; ama, bu ödemeler sebebiyle 
rakamlar şişiyor, ödenekler şişiyor. Hatta, bazen, yıl sonlarına rastladığından, idareler, verilen karar
ları temyiz edecek harçları, ödenekleri bulamadıkları için zor duruma düşebiliyorlar. Bu yönde 
önemli bir gelişme; hakikaten, birçok mesele çözülmüş oluyor. 

Diğer bir husus, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaatlarla, bu davalar sebebiyle, Tür
kiye'nin imajı ciddî manada bozulmuştur. Parasını alamayan, yıllarca bekleyen insanlar, Avrupa İn
san Hakları Mahkemesine müracaat etmişler ve burada, beklenilenin ötesinde tazminatlara hük-
medilmiştir. Hâsılı, devlet, ödememek suretiyle bunda kâr etmemiştir; daha büyük maddî zarar ve 
bunun yanında, siyasî bedel ödemek suretiyle, başka bir zarar da ödemiştir. Bu yolun da, ümit 
ediyorum ki, önemli miktarda kapanacağı ve devletle vatandaş arasındaki ihtilafın, mutlaka, adil bir 
şekilde, bir noktada da sulh yoluyla, satın alma, pazarlık yoluyla da hallolacak bir mekanizmada iş
lerlik sağlayacak bir yenilik getirilmiştir. Bu da, devletin yatırımlarının, projelerinin ve planlarının 
bir an önce tahakkuk etmesi bakımından önemli bir gelişmedir. İmar planlarında ve devlet yatırım
larında öyle işler oluyor ki, kamulaştırmadaki ihtilaf sebebiyle, yol açılamıyor, imar yapılamıyor, 
hizmet yapılamıyor, binalar yapılamıyor. Bunu da, iş hızlandırılmak suretiyle devletin hizmetlerinin 
daha hızlı yürümesini, ekonomik olmasını sağlayacak bir yenilik olarak görüyorum ve yasanın 
hayırlı olması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alptekin. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şu ana kadar Başkanlık Divanına soru talebi intikal etmedi; var mı efendim?.. Yok. 

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Hükümet adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı, hükümet adına görüş bildirecekler. 

Buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakika. 

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yürürlükteki Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması ihtiyacının duyulmasının neden
leri, Yüce Meclise sunulan kanun tasarısının gerekçesinde etraflıca açıklanmıştır; ancak, bu gerek
çede sayılan haklı ve yerinde nedenlerden en önemlisi, kamu yararının gerektirdiği ve zorunlu hal
lerde, idarenin yatırım programlarında yer alan yer alan yatırımları için bütçelerindeki kamulaştır
ma ödenekleri kadar kamulaştırma yapmalarının temini ve böylelikle, zorunlu olmayan hallerde 
gereksiz yere kamulaştırma yapılması önlenerek, kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve 
disipline edilmesidir. Bu suretle, kamu yatırımlarının önem ve öncelik derecelerine göre ödenekleri 
ayrılmış belli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilmesi yanında, kamulaştırma bedel
lerinin geç ödenmesinden kaynaklanan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ilave hak 
arayışlarına kadar uzanan yakınmaların da ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır. 

Tasarıyla, kamulaştırma hukukuna oldukça önemli yenilikler getirilmiş, mevcut 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun onsekiz yıla yakın bir uygulamasından alınan sonuçlarda görülen nok
sanlıklar doldurulmuş ve uygulamada zorluk çekilen, duraksamalara neden olan birçok noktalarda 
yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1- Devlet ve kamu tüzelkişiliklerince yeterli ödeneği temin edilmeden kamulaştırma işlem
lerine başlanılmayacaktır. 

2- Kamulaştırma öncelikle satmalma ve trampa usulünü uygulama yoluna gidilecektir. 

3- İdare ve malik arasında anlaşma sağlanamaması halinde idarenin başvurması üzerine 
kamulaştırma bedeli mahkemece tespit edilecektir. 

4- Mahkemece tespit edilen bedelin öngörülen süre içinde hak sahibi adına bir bankaya yatırıl
masıyla birlikte, taşınmaz mal, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 

5- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeline karşı temyiz yoluna başvurulabilecektir. 

Anayasamız mülkiyet hakkına saygılı ve bu hakkı koruyan bir rejimi öngörmektedir. Yüce 
Meclise sunulan bu tasarıda da, Anayasamızın 35 ve 46 ncı maddeleri hükümlerine ve tarafı ol
duğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, mülkiyetin korunmasına ilişkin hükmüne tümüyle 
uygun bir düzenleme içermektedir. 

. Sayın üyelerin çok değerli katkılarıyla bu noktaya gelen tasarı üzerinde konuşan parti temsil
cilerinin de birkaç sorusu olmuştu; izninizle, onlara da cevap vermek istiyorum. 

Sayın İsmail Alptekin Beyin, bilirkişi ücretinin kimin tarafından ödeneceğinin belirtilmediği 
ifadesi vardı; ancak, tasarının 16 ncı maddesiyle değiştirilen 29 uncu madde hükmünde bu husus 
açıklanmış ve bu konudaki tüm giderlerin, kamulaştırmayı yapan idarece ödeneceği hükme bağlan
mıştır. 

Kamulaştırılan taşınmaza ihtiyaç bulunmaması halinde malike iadesi, tümüyle malikin 
kabulüne ve rızasına bağlıdır. Malikin kamulaştırmada bir kusur ve temerrüdü olmadığı için, 
kamulaştırma bedelinin faiziyle istenilmesi, hukukun genel hükümlerine de aykırı olur. 
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Ayrıca, Sayın Alptekin, bilirkişi raporları ile ödenek arasında bir fark olursa ne olacak diye sor
muşlardı. İlgili kurumca, Malîye Bakanlığınca eködenek istenecektir, sağlanamazsa, -ki, bu, yüzde 
50'ye kadar zaten kanun gereğidir- bir sonraki yıla sarkarak, bütçe karşılığı gösterilip, bir sonraki 
yıl kamulaştırması yapılacaktır. 

Sayın Polat'ın da, Elazığ'da sadece 3 kişiye 400 000 küsur Amerikan Doları ödendiği şeklinde 
bir beyanatı oldu. Oysa, 4 kişi değil, 27 kamulaştırma başvurusuna, 355 592 ABD Doları maddî, 79 
000 ABD Doları manevî ve 12 500 ABD Doları da yargılama gideri olmak üzere, toplam 447 092 
ABD Doları ödenmiştir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1.-4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz." 

BAŞKAN - İlk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen'e ait. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Kamulaştırma Yasa Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kamulaştırma Yasası, bugün, gerçekten, ihtiyaç duyduğumuz bir yasa. 
Bu yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bizim 
de önemli katkılarımız oldu ve Sayın Kemal Kabataş arkadaşımız, alt komisyonda, gerçekten değer
li katkılarda bulundu ve bu katkılarla, bizim de muhalefetimiz olmadan, Genel Kurul gündemine 
kadar geldi. Biz de, Doğru Yol Partisi olarak, bu yasa tasarısına olumlu bakıyoruz. 

Tabiî, tasarının ne kadar mükemmel olup olmadığı çok önem taşımıyor; önemli olan, yasanın 
uygulaması sırasında çıkacak olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek. Yani, önemli olan, buradan bu 
yasayı çıkarmak değil, bunun uygulanmasında görülecek eksiklikleri ve aksaklıkları ortadan kaldır
maktır. 

Bugünkü süreçte kamulaştırma, ya devletin gücü kullanılarak yurttaşın malı yok pahasına satın 
alınıyor, yok pahasına kamulaştırılıyor ve büyük sıkıntılar çıkıyor veya kamulaştırma sürecinde 
oluşan birtakım organizasyonlarla, devletin kasasından, çok büyük oranda, haksız kaynaklar, belir
li yerlere, belirli organizasyonlara aktarılma durumunda kalınıyor. Yani, bugün, Türkiye gerçeğin
de baktığımızda, özellikle otoyol ve baraj kamulaştırmalarında, çok büyük organizasyonların kurul
duğunu görüyoruz. Bu yasa tasarısı, bir ölçüde, bunu engellemeye matuf olarak hazırlanmış; ama, 
yine de bilirkişi sisteminin çok ciddî anlamda düşünülmesi ve yeni bir anlayışla tespit edilmesi 
gerekir. 
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Bu yasaya göre, eğer, karşılıklı pazarlık usulüyle alınamazsa, kamulaştırma yapılamazsa, özel
likle mahkeme kararıyla değer tespitinden sonra kamulaştırma yapılması, bizce de çok doğru bir 
tespit ve bundan sonra, bir sürü tenzili bedel davaları açılarak, hem kamunun haksız yere kaynak 
aktarmasını önleyeceğiz hem de yatırım yapılmasını çok uzun süre engelleyen bu süreci ortadan 
kaldıracağız. Böyle bir yasaya ihtiyacımız vardı. 

Bir diğer boyutuyla yasa... Tabiî ki, kamulaştırma sisteminin güvensiz olmasından dolayı mağ
dur olan birçok yurttaşımızın, yurt dışında, İnsan Hakları Mahkemesine başvurarak, bu mah
kemeden, hem maddî hem manevî tazminat kazandıklarını görüyoruz. Bugün itibariyle baktığımız
da, 3 500'ün üzerinde kamulaştırma işleminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittiğini 
görüyoruz. Bunun maddî kaybı çok önemli olmayabilir, bu maddî kayıpları çok önemli say
mayabiliriz; ama, insan hakları açısından, özellikle Avrupa Birliğine tam üyeliğimizin gündemde 
olduğu bu günlerde, insan hakları konusundaki sabıkamızı artıracak bir eylem olduğu, artıracak bir 
süreç olduğu için, bunların, artık, sona erdirilmesi gerekir. Yani, artık, kamulaştırma karşısında daha 
güvenilir bir sistemin kurulması ve özellikle, kamulaştırılan gayri menkulün değer fiyatının veril
diği hususunun bütün kamu vicdanında yerini bulması gerekir. Böylelikle de Türkiye'nin İnsan 
Hakları Mahkemesine gitmesi önlenmiş olur. Doğal olarak, bu yasa, bunları engelleyici niteliktedir. 

Bu tasarıya, biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak olumlu bakıyoruz ve Meclisimiz, inşallah, bu 
tasarıyı, burada, kısa bir sürede yasalaştırın Bunun sonunda, ülkemiz, çağdaş normlarda bir 
kamulaştırma asasına kavuşur. 

Bu kamulaştırma yasasının, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dönen. 

Fazilet Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Sait Açba; buyurun efendim. (FP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

FP GRUBU ADrNA SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamulaş
tırma Yasasında değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Fazilet Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kamulaştırma alanı, gerçekten, çok hassas bir alan; çünkü, mülkiyetle ilgili bir alan. Mülkiyet 
konusunda, Anayasamız, gerçekten, vatandaşların haklarını koruyan bir düzenleme içerisindedir. 
Dolayısıyla, Anayasamızın ilgili maddesine baktığımızda "herkes, mülkiyet ve miras hakkına 
sahiptir" tarzında bir düzenleme vardır. Tabiî, yine, aynı maddenin diğer fıkralarında, hangi haller
de mülkiyetin kısıtlanacağına ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. 

Hangi hallerde mülkiyet kısıtlanmaktadır: Şüphesiz, kamu yararının olduğu hallerde mülkiyet 
kısıtlanmaktadır. Anayasamızda, ilgili maddenin ikinci fıkrasında "bu haklar -yani mülkiyet hakkı-
ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlandırılabilir" denilmektedir. Yine, üçüncü fıkrada da, 
yine, sınırlamayla ilgili olarak "mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" diye 
bir düzenleme vardır. 

Tabiî, kamu yararı konusunda çok net bir tanım yapma imkânı yok. Kamu yararı, yere, zamana 
göre, ekonomik ve sosyal duruma ve siyasal rejimlere göre, toplumdan topluma değişiklik arz et
mektedir. 
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Tabiî, burada, bir kamulaştırma işlemi yapılırken, kanundaki esas ve usullere uygun tarzda 
yapılması zorunluluğu vardır; bir de, kamulaştırma bedelinin, zamanında hak sahibine ödenmesi 
zorunluluğu vardır. Yapılan kamulaştırmalar açısından, bu, çok önemli olan bir husustur; çünkü, 
bugüne kadar uygulanan kamulaştırmalarda, kamulaştırma bedelinin düşük tespit edilmesi tarzında 
hak ihlallerinin oldukça yaygın olduğunu; yine, kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi, hatta, yıllar
ca ödenmemesi tarzında, geniş hak ihlallerinin oldukça yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Kamulaştırma konusunda, maalesef, Türk kamu yönetiminin karnesinin zayıf olduğunu, hem 
de çok zayıf olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Bu, uygulamadan kaynaklanmaktadır. Şüphesiz, şu 
anda getirilmiş olan yasa, daha önceki yasadaki birtakım aksaklıkları gideren yasadır; ama, geçmiş
teki hak ihlalleri, maalesef, yasadan kaynaklanmamaktadır, çok azı yasadan kaynaklanmaktadır; 
geniş ölçüde, idarelerin, uygulamalarını keyfi bir şekilde yapmaları nedeniyle, geniş hak ihlallerinin 
ortaya çıktığını, mülkiyet hakkı gibi hassas olan bir konuda, maalesef, yüzbinlerce vatandaşımızın 
mağdur edildiğini de açıkça görüyoruz. Tabiî, eğer bir ülkede çok sayıda insan mağdur ediliyorsa 
mülkiyet haklarından dolayı, diğer insan haklarından dolayı mağdur edilen büyük kitleler varsa, 
şüphesiz, böyle bir durumda devlete güven zayıflar; dolayısıyla, Türk kamu yönetiminin daha etkin 
işlemesi de oldukça zorlaşır. 

Hak sahiplerinin mağdur olması nedeniyle, bugün, Türkiye'de mahkemelere baktığımızda, 
idarî, adlî yargıya baktığımızda, yüzlerce, binlerce davanın hâlâ yer aldığını görürüz; daha çok tez
yidi bedel davalarının yaygın olarak açıldığını görürüz. Hatta, hak arama çabası içinde olan insan
ların, mevcut mercilerden veya hukukî mercilerden haklarını elde edememeleri durumunda, yoğun 
bir şekilde, Avrupa însan Hakları Mahkemesine başvurmak suretiyle hak arama yoluna gittiklerini 
de, maalesef, üzülerek görüyoruz. Tabiî, mülkiyet hakkı ve diğer insan hakları ihlalleri konusunda 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular, gerçekten, Türkiye'nin, bir bakıma, man
zarasını da ortaya koymaktadır. Türkiye'de, gerçekten, hukuk devleti mi vardır; yoksa, Türkiye'de 
kanun devleti mi vardır; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların içeriğine bak
tığımızda, bunu açıkça görürüz. Gerçekten, Türkiye'de hukuk devletinin yerleşmediğini, daha çok 
kanun devletinin hâkim olduğunu burada açıkça görüyoruz. İnsan hakları ihlalleri sıralamasında, 
maalesef, kamulaştırmadan dolayı doğan insan hakları ihlallerinin birinci sırada olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla, Türkiye'nin onurunu uluslararası alanda kırıcı tarzdaki bu uygulamalara son 
verilmesi açısından, bu alanda çok hassas davranılması gerektiğini yine ifade etmemiz gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Açba, lütfen toparlayınız. 

SAİT AÇBA (Devamla) - Tabiî, şu andaki yasa, pek çok uygulamadaki birtakım sıkıntıları 
giderecek olan bir yasadır; ama, mevcut uygulamaların etkili olabilmesi için idareye çok büyük 
görevler düşmektedir. Bugün, gerçekten, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davalardan dolayı 
-bizim 303 davamız var, kamulaştırmayla ilgili olarak; bunun 27 tanesi neticelenmiş- 538 000 dolar
lık bir tazminat tahakkuk etmiş. Gerçekten, bu, önemli bir rakam. Diğer davaların sonucunda da ne 
tür bir tazminat davası ortaya çıkacağını da şu anda bilemiyoruz. Tabiî, bütçeye yeterli ödenek 
konulması tarzındaki bir düzenlemeyle, geçmişteki bir eksiklik de, 1 inci maddede bu şekilde 
giderilmiş olacaktır. 

Ben, teşekkür ediyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutup, işleme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamulaştırma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Mad

delerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kemal Kabataş Turhan Güven Ali Rıza Gönül 
Samsun İçel Aydın 

Oğuz Tezmen Saffet Arıkan Bedük Mehmet Gözlükaya 
Bursa Ankara Denizli 

Madde 1:4.1.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu kanun hükümlerine göre işlemlere başlanılmadan önce kamu hizmeti için gerekli olan 
taşınmaz mal ve haklann 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (L) fıkrasına göre 
pazarlıkla satın alınması yoluna gidilir. 

İdarece yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılmaz." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Gerekçeyi okutalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kamulaştırma işlemleri hem vatandaşlar hem de kamu idareleri için emek, ödenek ve zaman 

kaybına neden olduğundan, kamulaştırma işlemine başlanılmadan önce pazarlık usulünün uygulan
masının daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 2942 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma 

bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge 
tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince re'sen sicilden silinir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın 
Mustafa Geçer'e ait. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
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FP GRUBU ADINA MUSTAFA GEÇER (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 653 
sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 2 nci mad
desi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi 
selamlıyor, saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının, gerçekten, daha önceki Kamulaştırma Yasamızda taşınmaz sahipleri lehine 
bazı kolaylıklar getirdiğini burada görüyoruz. 2942 sayılı Yasanın çoğu maddesi bu tasarıyla değiş
tirilmek isteniyor; ancak, burada, tabiî, her ne kadar kolaylaştırma getiriliyor ise de, bazı sorular da 
aklımıza geliyor; ama, her şeye rağmen, burada, özel mülk sahibi malikler lehine gelişmeler iz
liyoruz. Bu vesileyle, bu tasarının lehinde düşünüyoruz oyumuzu. 

2 nci maddede, daha önceki yasanın 7 nci maddesinin son fıkrasının son cümlesi değiştiriliyor. 
Burada "şerh tarihinden itibaren iki yıl içerisinde 13 üncü maddeye göre tebligata başlanılmamış 
ise, bu şerh sicilden silinir" ibaresi yerine "İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde, 
10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna 
dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince 
resen sicilden silinir" diyerek, daha önceki yasanın 7 nci maddesinin son fıkrasının son cümlesin
deki iki yıllık süre altı aya indiriliyor. 

Gerçekten, çok enflasyonist bir ortamda bu iki yıllık süre içerisinde malikin gayrimenkulunu 
kullanma kısıtlılığı getirilmesi veya tespit edilen değerin uzaması veya şerh verilerek, bunu bilgi 
dahilinde, malikin lehine, bilgisine sunulması süresi burada altı aya indiriliyor. Burada, malikin 
lehine bir gelişme var. 

Burada, 10 uncu maddeye göre, kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde 
bulunulduğuna dair mahkeme kararının ibraz edilmesi, alt aydan sonra edilmediği takdirde resen 
sicilden bu şerh siliniyor; yani, o taşınmaz üzerindeki malikin hakları, kullanım hakları üzerine 
konulan sınırlamalar ortadan kaldırılmış oluyor. 

Tabiî, bu tasarının getirilmesiyle birlikte, daha önceki kamulaştırma uygulamalarında özel 
mülk sahibi malikler adına çok uzun süreler geçiyor ve bunların tezyidi bedel davası sonucunda 
kazanmış olduğu haklar dahi ödenmeyerek, uzun bir süre yasal faiz üzerinden faiz işletilerek, enf
lasyonla, o günkü cari enflasyonla yasal faizler arasındaki fark sürekli olarak aleyhte geliştiği için, 
mesela, 1987'lerde, 1985'lerde yüzde 30'luk, hatta 1998'lere kadar yüzde 30'luk yasal faizlere kar
şılık piyasada amme alacaklarına uygulanan yüzde 180 yıllık faiz gibi bir farklılıktan dolayı, 
burada, malikler adına ödenecek paranın değeri kaybediliyor ve uzun süre içerisinde vatandaşların 
haklan âdeta yok ediliyordu. Bu yasa tasarısıyla birlikte, bunların biraz önüne geçileceği inancın
dayız; ancak, tabiî, kamulaştırma adına, tasarının genel hükümleri içerisinde "kamu yararının 
zorunlu olduğu hallerde idarenin yatırım projelerinde yer alan yatarımlar için bütçede var olan 
ödenekler kadar kamulaştırma yapılır" denmesi, burada, yatırım projesinde yer alan yatırımlar için 
bütçesinde hangi gayrimenkulu, taşınmazı kamulaştıracağı ve bunun bedelinin ne olacağı bilin
mediği için, ya öncelikle kamulaştırılacak gayrimenkulun bedeli tespit edilecek, 10 uncu maddeye 
göre, ondan sonra idarenin kamu yararına bu gayrimenkulu kamulaştırmasına karar verilecek, onun 
bütçesine "bu, yatırımdır" diye ödenek konulacak. Yani, yatırım projelerinde yer alan yatırımlar için 
bütçede ödenek varsa, bu ödenek önceden belirlenip kamulaştırılacak gayrimenkulun değeri şudur 
deyip o ödenek mi ayrılacak, daha sonra uygulamaya ve kamulaştırmaya geçilecek; yoksa, önceden 
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kamulaştırma bedeli tespit edilecek, yani, program içerisinde o idarenin yatırım projeleri daha son
radan mı ortaya konup "evet, bu proje gereği şu gayrimenkul kamulaştırılacak, bunun bedeli de şu 
kadar tespit edilmiştir" diye, o bedel mi onun bütçesine ödenek olarak konacaktır? Bu arada, geçen 
süre içerisinde piyasada enflasyonist bir ortam olması hasebiyle, bedel kaybı veya reel değerde 
düşüş nasıl'telafi edilecek? Sonra, belediye imar kanunlarında, yapılan imar kanunlarıyla belirlenen 
kamu menfaatına alanlar, okul yerleri, yeşil alan ve yollar gibi, belirlenmiş yerlerin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayınız... 
MUSTAFA GEÇER (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
...bedelleri, o yatırımların ne zaman yapılacağı belli olmadığı takdirde, idarelerce, onların 

yatırım projelerine nasıl konulacak veya konulmuş bedeller yatırım aşamasına gelinceye kadar, 
arada kaybedilen değer, reel değer nasıl telafi edilecek? 

Bu yasa tasarısında kolaylaştırmalar olmakla birlikte, bu tip zaman kayıplarından doğacak 
kamulaştırma bedelleri üzerinde reel kayıplara karşı bir tedbirin alınmadığını görüyoruz; ancak, es
ki yasaya göre bir hayli kolaylaştırma getirdiğini görüyor ve hayırlı olmasını temenni ediyoruz. (FP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Geçer. 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini, Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız ifade 

edecekler. 
Buyurun. 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci mad
desi üzerinde söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddede, idarelerin kamulaştırma işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlaması ve 
kamulaştırmanın sürüncemede bırakılmaması ve bu süre içerisinde idarece işlem yapıldığının bel
gelendirilmemesi halinde ise, tapu idaresince bu şerhin resen silinmesi öngörülmüştür. Bu, 
hakikaten, yol, baraj, sulama alanları gibi, buradaki bütün milletvekili arkadaşlarımızın seçim böl
gelerinde olduğu gibi, Altınova'dan tutun Erdek'e, Kepsut'a kadar Balıkesir'in her tarafında da bu 
sıkıntılar var. Bu kanun sayesinde bunların giderileceğini düşünüyorum. 

Bu hafta İnternet Haftası olması sebebiyle, bu dosyaların, artık, elden götürülmesi değil, dev
letteki Kamunet Projesinin bir an önce hayata geçirilerek... Biliyoruz, tapu idaresinde, tapular, par
ça parça bilgisayara yüklenmiş; yine, MERNİS Projesine göre herkese bir numara verilmiş; ancak, 
kopuk kopuk olan bu projelerin tamamlanarak, artık, elden, yok dosya sumen altında kaldı veya 
bazen, bakanların veya ilgili genel müdürlerin beğenmediği zamanlarda olayı geciktirmek veya uy
kuya yatırmak şeklinde değil; yeni çağın, içinde bulunduğumuz internet çağının gereklerini yap
manın faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun için, çok acil, gerekli yasal düzenlemeleri bu yasaya 
ilaveten yapmamız lazım. Örneğin, bir sayısal imzanın kullanılabilir hale gelmesi lazım. Yine, 
biliyoruz ki, bu konunun, bu sektörün önünü açacak yazılımın teşvikiyle ilgili kanunun acilen 
çıkarılması lazım. Özellikle, bu konuyu, Sayın Halıcı sektörden geldiği için, inşallah, öncelikle 
görüşmeye alır. Teknoparklarla ilgili yasanın çıkarılması lazım. 
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Eğitimle ilgili olarak, Amerika'da bütün okulların internete bağlandığını biliyoruz, Avrupa Bir
liği de 2001 yılında bağlayacağım diyor; ancak, Türkiye'de, ne hikmetse... Bilişim Sivil Toplum Ör
gütleri Platformunun ortak deklarasyonundan okuyorum: "Millî Eğitim Bakanlığı, yerel ağını bile 
internete bağlayamamıştır" deniliyor. Yani, bırakın okulları bağlamayı, kendi bakanlık ağını 
kuramamış. Bu, gerçekten yüzkarasıdır; bunun, mutlaka önü açılmalıdır. Bu amaçla, acilen bir mas-
ter plan yapılmalı; yine, gerek devlet gerek özel sektör veya sivil toplum örgütleriyle koordineli 
çalışma için, acilen bir bilişim şûrası toplanmalı ve her şeyden önce de, bir ulusal eylem planı hazır
lanarak, bunlar, partilerüstü politika haline getirilmelidir. 

Bakınız, kimse, yollardan geçtiği için para ödemiyor, otoyollar hariç. İnternetde böyle bir şey. 
înternet, iletişim için bir taşıyıcı sistem. Yani, burada asıl amaç, bu internete bağlanmadan dolayı 
para kazanmak değil, internetin ucundaki katmadeğerlerden para kazanmak. Bu konuda odaklanıl-
ması gerekirken, bakıyoruz -Sayın Bakanımız söyledi, ama, Türk Telekom bilgi verdiğine göre, 
yine onu dinler- yüzde 100 yapılan zamlar çok fazla. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, New York'a bakıyoruz, internet bağlantılı bütün malzeme 
alımlarında ve kullanım ücretlerinde vergi sıfırlanmış. Yani, bizim, burada, yine KDV'yi çok düşük 
seviyelere getirmemiz lazım. Yine bakıyoruz, bu sektör, yüzde 100 zam yapılarak cezalandırılmış; 
halbuki, bunun ödüllendirilmesi, desteklenmesi lazım. Sektör yöneticileri ve Sayın Bakanın bunun 
önemini anlamadığı kanısındayız. Bu sektöre ve kullanıcılara verilecek teşvik, çağdaş olmanın ve 
çağı anlamanın ölçüsü olarak da değerlendirilecektir. 

Bakıyoruz, devletimiz borcunu takip edemiyor, her gün değişik bir rakam... Eğer, biz, devleti, 
bu bilgisayara yükleyebilirsek, internet aracılığıyla bağlantıyı sağlayabilirsek, şeffaf olur. En çok ar
zu ettiğimiz şey. Demokrasi böyle yerleşir; bazı şeyler gözden kaçırılmaz. Bunun için, internetin 
önündeki engellerin kaldırılması lazım, ihtiyaç duyulan yasaların çıkarılması lazım. Zannediyorum, 
o zaman, bu ülkenin kalkınması daha hızlanmış olur, vatandaşın hakları daha iyi korunmuş olur. Bu, 
insan haklarından tutun, birey haklarından tutun, her konuda, yönetimdeki şeffaflaşmanın geliş
mesiyle, ülkenin kalkınmasının önü açılmış olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, lütfen, tamamlayınız. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Bu konuda, milletvekili arkadaşımız Sayın Akif 
Serin'in, Grubunda yaptığı konuşmada belirttiği gibi, kendi okulunu internete bağla, halk kütüp
hanelerinin internete bağlanması, belediyeler bünyesinde halka açık internet evlerinin açılması, or
ganize sanayi bölgesinde internet evi açılması, kültürel mirasın internete taşınması ve -ben, ilaveten 
söylüyorum- bu kanunun gereklerinin de internet üzerinden yapılması, zannediyorum, ülkemizde 
oluşmakta olan sayısal bölünmenin, yani "digital divide" denilen olumsuzluğun da önüne geçmiş 
olur diyorum. 

Kanunun hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmazyıldız. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3. - 2942 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8. - İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı 

kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır. 
Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 1 inci 

maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, 
gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahallî emlak alım satım bürolarından alacağı bil
gilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden 
en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonu görevlendi-rir. 

Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürüt
mek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden 
fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir. 

İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamulaştırıl
ması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelinin 
peşin veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılıyor ise, bu fıkradaki usullere 
göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka taşınmaz mal
la trampa yoluyla devralmak istediğini resmî taahhütlü bir yazıyla malike bildirir. 

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, 
kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte 
idareye başvurulması halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır, tespit 
edilen tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya varılması halinde, yapılan 
bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukukî ve fiilî 
vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri 
tarafından imzalanır. 

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde, tutanakla belir
tilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bil
dirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili tem
silcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. 

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, 
sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya 
bedeline karşı itiraz davaları açılamaz. 

Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu Kanunun 10 uncu maddesine göre iş
lem yapılır." 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen 
ifade edeceklerdir. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gözlükaya. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; önce, Sayın Başkana teşekkür ediyorum; biz, Sayın Dönen'le bir becayiş yapmıştık, bil
dirmemişler. Teşekkür ediyorum. 
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Doğru Yol Partisinin bu tasarıyı olumlu karşıladığını bütün arkadaşlarımız söylediler. Gerçek
ten, bu tasarı, elzemdi, geç kalmış bir tasarıydı, Kamulaştırma Yasasının, bu tasarıyla gelen, bütün 
maddesinde, birtakım yenilikler var. Biz, bu yeniliklere katılıyoruz. Bu yasa o kadar elzemdi ki 
değerli arkadaşlarım, istimlaklerde, hele Karayolları ve Devlet Su İşlerinin yaptığı istimlaklerde 
vatandaş büyük sıkıntılar içindeydi, devlet de büyük sıkıntılar içindeydi. Nasıldı? Mesela, bugün 
itibariyle, Devlet Su İşlerinden alacaklı olan vatandaşların alacak oldukları miktar en az 30 trilyon 
civarında dolaşmakta ve bunların ekseriyetle tezyidi bedel davaları, bu barajların, göletlerin yapıl
dıkları yerlerde, özellikle fakir, toprakları elinden alınmış insanların yaşadığı bölgelerdedir. Bir de, 
Karayollarının istimlakleri var, hepiniz biliyorsunuz. Bunlar, otoyollar ve il, ilçe yolları olmak üzere 
kullanılıyor. Burada da, gerçekten, devletin 60 trilyona varan tezyidi bedel davaları var; ayrıca, 100 
trilyondan fazla da kamulaştırma bedelleri henüz ödenmemiş. Ben, bu vesileyle -bir arkadaşım da 
ifade etti- bu vatandaşlarımıza, bu paralar, şu ekonomik bunalımın olduğu bir dönemde ne zaman, 
nasıl ödenecektir; buna Sayın Bakanın bir açıklık getirmesi halinde memnun olacağımı ifade 
ediyorum. Vatandaşlar, bunu, özellikle bekliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, 3 üncü maddeyle getirilen bir yenilik var. Daha doğrusu, eski yasanın 8 
inci maddesinde de, pazarlık usulüyle satın alma ve trampa ile ilgili hükümler var, imkânlar var; 
ama, bu eski yasada detaylarına girilmemiş. Burada yeni yasayla, gerek tebligatlar gerekse süreler
le ilgili bir ciddiyet getirilmiş. Buna olumlu baktığımızı ifade ediyoruz. 

İdare, çok yönlü bir araştırma yapıyor. Bu araştırmalarının içerisinde uzman kişiler var, sivil, 
emlak alım satımıyla uğraşan emlakçiler var. 

Bir de "kurum ve kuruluşlar" denilmiş. Burada bir tereddüdüm var; eğer, buna da bir açıklık 
getirilirse memnun olurum. Hangi kurum ve kuruluşlardır? Yani, ben bunu şöyle yorumladım; doğ
ru mudur bilmiyorum: İlgili, yani istimlak edilen gayrimenkulun, taşınmazın konumuna göre mi il
gili kurum ve kuruluşlar veya kamu yararı açısından mı ilgili kurum ve kuruluşlar aranıyor? Burada 
bir tereddüt olabileceğini düşünüyor -bende var şahsen- ve buna bir açıklık getirilirse memnun 
olacağımı ifade ediyorum. 

Bir de, burada bir uzlaşma komisyonu kuruluyor; yani, diyelim ki, bir belediye veya herhangi 
bir kamu kuruluşu istimlak edecek, bu kişi bir şekilde araştırma yaptıktan sonra, ilgililerden rapor, 
vesaire aldıktan sonra teknik heyet bir bedel tespit ediyor, bu tespit üzerine yine kendi bünyesi için
den bir uzlaşma komisyonu kuruyor. Örnek, belediye olarak alalım. Burada aklıma şu geliyor: Bu 
uzlaşma komisyonuna vatandaş, malik çağırıldıktan sonra fiyat belirtilmeden pazarlığa başlanıyor, 
ki, bana göre burada fiyatın belirtilmesinde, o kelimenin kaldırılmasında fayda var. Burada bir cid
diyet getirildiğini ifade ettik; samimiyeti de ortaya koyma bakımından fiyat da açıklansın. Bu şu 
açıdan bende bir endişe yarattı: Özellikle belediyelerde belediye başkanları belli partilerden oluyor, 
herhangi bir şekilde bir suiistimale meydan verebilir endişesini taşıdığım için, fiyatın açıkça belir
tilmesinde fayda gördüğümü ifade ediyorum. 

Tasarının hayırlı olmasını diliyorum. 

3 üncü maddeye, Doğru Yol Partisi olarak olumlu oy vereceğimizi ifade ediyor, saygılar 
sunuyorum. (DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gözlükaya. 

Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya ifade edecekler. 

Buyurun Sayın Uzunkaya. (FP sıralarından alkışlar) 

- 478 -



T.B.M.M. B:88 20.4.2001 0 : 2 

FP GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; görüşülmekte olan 653 sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, iktidar partileri, muhalefetten, hep muhalefet beklerler; ama, bu sefer 
muvafakati gördüklerini zannediyorum; gerçekten bu yasa tasarısı, zarurî, acil, belki gecikmiş ol
ması itibariyle, bu yasanın boşluğundan dolayı mutazarrır olanlara da bir özür. anlayışıdır diye 
düşünüyorum. Nitekim, bendeniz, bir önceki yasama döneminde, 12.3.1998 tarihinde Meclis Baş
kanlığına, bu yasanın, 2942 sayılı Yasanın değiştirilmesine dair bir kanun teklifi vermiştim; tabiî, o 
günden bugüne, bizim değişiklik talebimiz, milletvekili olarak, sadece teklif olduğu için, iktidar 
duvarlarından, Meclis duvarlarına intikal edemedi; ama, kader bugüne imiş. 

Bizim temennimiz, gerçekten eksiklerinin de göz önünde bulundurularak, en azından, birkısım 
ufak tefek değişikliklerin burada yapılmasına imkân tanınmasını da, bir iyiniyet olarak, iktidar 
cenahının değerlendirmesini umuyorum. 

Değerli arkadaşlar, mevcut uygulamalarda görüldüğü üzere, devletin kamulaştırma yetkisi ver
diği kamu kurum ve kuruluşları, bu yetkilerini kullanırken, yine Anayasal hak olarak mülk sahibi 
vatandaşlara tanınan bedel ödeme hususlarında kanunda düzenlenmemiş hükümlerden istifade 
ederek, yıllarca hak sahiplerini bekletmekte idi. Bu bir gerçek. Ayrıca, vatandaşın Anayasal mül
kiyet hakkının ancak bedel ödenmek kaydıyla kamulaştırılacağı öngörüldüğü halde, mevcut kanun
da; yani, daha önceki meri olan kanunda, devletin, tek taraflı kamulaştıracağı taşınmazı edinmesini 
kolaylaştırdığı; ancak, vatandaşa ödenen paranın, Anayasada açıklanan espriye uygun ge-lişmediği 
görülmekteydi. 

Bu tip keyfî uygulamaların disipline edilmesi, serbest mülkiyet hakkının korunması için, bu 
düzenlemelerin yapılmasına, halkımızın büyük bir umut ve beklentiyle baktığını ifade etmek lazım. 

Anayasanın temel haklarından olan ve yaşama hakkı kadar mukaddes bulunan mülkiyet hak
kının, hangi hallerde sınırlanabileceği, yine, Anayasanın 35 inci maddesinde hüküm altına alınır
ken, bu hakkın kamu yararına sınırlandırılacağı hallerde ise, bedelinin nakden, defaten ödeneceği 
de Anayasanın 46 ncı maddesinde hüküm altına alınmasına rağmen, bugüne kadar, bu Anayasa hük
mü hilafına uygulamalar yapılmış ve binlerce insan mağdur edilmiştir. 

Meri -halen yürürlükte olan- 2942 sayılı Kanunun hükümleri de bu hususu ihtiva edip, nakden 
bedelin ödenmesi... Mesela, şu anda değişime uğrayan Yasanın 3 üncü maddesi bu hükümleri em
retmekte ise de, hakkının suiistimalini önleyecek, kamulaştırmayı gasp haline getirebilecek bir 
kuruma karşı yaptırım gücü getiren bir müeyyide bulunmadığından, mahkemelerin, bu davalara 
basit yargılama usulü hükümlerini uygulaması gerekirken, bu hükmün de mahkemelerce uygulan
madığı bilinen kurum amirleri, siyasî güçlerin bir anlamda da maşası haline gelip, yasayı, gasp 
yasası olarak istismar edip, vatandaşımızın anayasal mülkiyet hakkını ayaklar altına maalesef 
bugüne kadar almışlardır. Bunların sayısız örneklerine her gün şahit olduk ve olmaktayız. 

Arz ettiğim bu hal, anayasa ve adalet anlayışına ters düştüğü gibi, Yüce Meclisin duvarlarında 
yankısı halen duran Anayasanın 81 inci maddesindeki yeminimize de ters düşmekte idi. Devletin 
manevî şahsiyetini korumak, vatandaşla devleti kucaklaştırmak, kaybettiği itibarını tekrar kazandır
mak bu Yüce Meclisin görevidir. Vatandaşın malını kamulaştırma adı altında gasp eden bir devleti, 
o vatandaşa sevdirmek, saydırmak mümkün değildir. Boşluğun doldurularak, kanunlarımızı ve dev
leti layık olduğu saygınlığa kavuşturmak, bu Yüce Meclisin, elbette ki, kaçınılmaz ve acilen yerine 
getirmesi gereken görevlerinden birisidir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, üzerinde konuştuğum 3 üncü maddede -
eski yasanın 8 inci maddesi- talep edilen değişikliklerin gerçekleşebilmesinde, muhtemelen, ilgili 
şahısların birkısım sıkıntıları olabilecektir. 

Bu maddeyle ilgili, son bölümünde ilave edilmesini arzu ettiğimiz, samimî arzumuz olan bir 
teklifimiz olacak, fıkra teklifimiz. O teklif, değişiklik önergem üzerinde de görüşlerimi ifade 
edeceğim. Buradaki muhtemel sıkıntıların da giderilmesi gerektiğini düşünüyor, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uzunkaya. 

Madde üzerinde bir değişiklik önergesi vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 653 sıra sayılı yasa tasarısının 3 üncü maddesinin son fıkrasında önce gel
mek üzere; 

"Kamulaştırmada kesinleşen ve tarafların mutabık olduğu para miktarının teslim gününe kadar 
kayba uğraması halinde, gerçekleşen reel kayıp miktarı, ilgili idarece hak sahibine ödenir." 

Musa Uzunkaya Mustafa Geçer Ahmet Demircan 
Samsun Hatay Samsun 

Ali Oğuz Rıza Ulucak 

İstanbul Ankara 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; az önce konuşmamda arz 
ettim, başta da söyledim; yani, maddeyi önümüze koyduğumuz zaman, bu yasa tasarısı, hakikaten, 
geciken, çıkması zarurî olan bir tasarıydı. 

Neticede, kanunları, takdir edersiniz ki, insanlar uyguluyor. Şeyh Galip "nazar et kim kendine 
züddei âlemsin sen, merdumi didei ekvan olan ademsin sen" diye insanı tarif ediyor. Gerçekten, in
san, çok kıymetli bir varlık; ama, neticede, insan, birkısım nakıselerle de muallel, eksikleri ve zaaf
ları var ve olabilir; en azından, kendi eksiği yoksa, başkalarının zannıyla da mahkûm edilebilir. 
Mesela, burada, takdir komisyonlarında, birinci bölümde deniliyor ki: "Konuyla ilgili uzman kişi, 
kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahallî 
emlak alım satım birimlerinin gerçek değer takdir edecek komisyonları, fiyatı belirler." Yani, 
burada, hakikaten... Gerçi, bu konular sonunda mahkemeye gidiyor; mahkemede değerlendirmesi 
olacak; ama, bu insanlar -en azından, takdir komisyonlarının zan altında tutulması- birkısım insan
lara -yine daha önce de olduğu gibi- sempatik ve hissî yaklaşımlar, birkısım insanlara da, yani, yer-
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leri istimlak edilecek insanlara da, antipatik tavırlar içerisine girebilir mi? Birden fazla takdir 
komisyonunun tearuzu, kararı nasıl etkileyecektir? Çünkü, burada, ikiden fazla komisyon da 
kurulabileceği söyleniyor. Kendi bünyesinden pazarlık yapacak elemanların, ki, kurum, kendi bün
yesinden elemanları, ilgili şahsa, mülk sahibi olan şahsa gönderiyor. Enteresandır, bu fıkranın 
hemen akabinde de diyoruz ki: "Bu bilgiler de gizli tutulur." Yani, maddenin dördüncü fıkrasında 
ne diyor: "İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahminî bedeli belirtmeksizin..." Yani, 
gizli tutarak... Allahaşkına, şimdi, dikkatle bakın; Millî Güvenlik Kurulu kararları bile o kadar giz
lilik içinde görüşülürken, basında, medyada, çarşaf çarşaf değerlendirilirken, komisyon gidecek, 
mülk sahibinin mülkî hakkında gıyabi değerlendirme yapacak, kendi aralarında konuşacaklar, 
diyecekler ki, metresi -atıyorum- 50 milyon liradır; ama, bunu, ilgili şahsa, içlerinden herhangi 
birisi fısıldamayacak; yani, onun pazarlık gücünü zayıflatmak için. Değerli arkadaşlar, burada da 
zan altına alınma ihtimali vardır. Yani, bu endişeyi de göz önünde bulundurmak gerekir diye 
düşünüyorum. 

Yine, burada "tespit edilen tahminî değeri geçmemek üzere, bedelde veya trampada anlaşmaya 
varılması" deniliyor -ki, mahkemeye getirildiğinde- peki, anlaşılamadığı takdirde ne yapılacak? 
Burada da bir açıklık var. 

Değerli arkadaşlar, önemli olan ve önergemizde esas ısrar ettiğimiz konu şu: Son fıkradan ön
ce gelmek üzere... Şimdi, Türkiye, biliyorsunuz ki, bir gecede yüzde 30, yüzde 40 devalüasyonları 
yaşıyor. Bakın, çok önemli bir şey söylüyorum: Kararı belirlediniz, yani, mala kıymeti takdir ettiniz, 
belirlendi. Kırkbeş gün içerisinde ödeme yapılacak; ancak, ödemeyi yapacağınız tarihten önce -
yani, atıyorum, kırkbeş gün önce siz belirlediniz; ama, kırkbeş gün içinde de o ödemeyi yapacak
sınız, mutabık kaldınız- yüzde 30, yüzde 40 devalüasyon oldu. Şimdi, vatandaşın mülkü, ciddî an
lamda yüzde 40 oranında kıymet kaybederse, değer kaybederse, mademki, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde en çok yargılandığımız ve mahkûm olduğumuz davalardan birisi bu ve burada ger
çekten kişinin kendi mülkiyet hakkını koruma istikametinde ciddî bir kararlılık göstermek istiyoruz, 
diyorum ki, kıymet takdir edildi, anlaştık, benimle, ilgili idare anlaştı, mahkemede de mutabakata 
vardık, periyodik olarak üç taksit veya defaten ödeme yapılacak; ama, süre belirlenmiş, kırkbeş gün 
denilmiş, iki ay denilmiş veya üç ay içerisinde üç taksitle denilmiş; ama, burada, bizim hiç hesaba 
katmadığımız bir şey açık bırakılmış: Nedir o; aslında, Türkiye'nin gerçeği olan şey: markın, doların 
kıymetinin her gün tersine işlediği, Türk parasının değer kaybettiği bir zeminde, zaman zaman yüz
de 40, yüzde 50 devalüasyonların yaşanması muhtemel olan bir zeminde, çok kıymetli bir mülkün 
bu şekilde istimlak edilmesi halinde bu zararın giderilmesi lazım. 

Önergemiz nedir; yeniden dikkatlerinize arz ediyorum: "Kamulaştırmada kesinleşen ve taraf
ların mutabık olduğu para miktarının teslim gününe kadar kayba uğraması halinde gerçekleşen reel 
kayıp miktarı -ne ise o reel kayıp miktarı- ilgili idarece hak sahibine ödenir." 

Şimdi, değerli arkadaşlar, eğer insafla bakarsak; yani, iktidar ve siyaset mantalitesiyle değil... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, lütfen toparlayınız. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Tabiî, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, belki, şu andaki konumlan icabı buna katılmamış 

olabilirler; ama, gerçekten bir şeyi düzeltiyorsak, hakikaten iyi niyetle bir yasa düzenlemesi 
yapıyorsak ki, biz ona inanıyoruz, iktidarın bunu çok iyi niyetle... Arz ettim, biz de 1988'de değişik
lik teklif ettik; ama, olmadı, bugün mukaddermiş ve gerçekten tebrik ediyorum iktidarın bu güzel 
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niyetini; ama, bu gerçeği gözardı etmeyin diyorum; yani, komisyonun ve iktidarın katılmaması 
değil. Yarın bu gerçekle yüz yüze geleceğiz; bu, siz de olabilirsiniz bir yakınınız da. Kıymet belir
lendi; ama, ardından gelen devalüasyon ve ciddî kıymet kaybı, yeni bir sıkıntı doğuracaktır. 

Konuyu bilgilerinize arz ediyor, bu önergeye -yeniden teemmül ederek İktidar ve Komisyon 
yetkililerinin- evet demenizi umuyor, Heyetinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. - 2942 sayılı Kanunun İkinci Kısım başlığı "Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece 
Tespiti, İdare Adına Tescil ve Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve Bilirkişiler", şeklinde; İkin
ci Kısım Birinci Bölüm başlığı "Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tes
cil, Bedelin Tespiti Esasları" şeklinde ve İkinci Bölüm başlığı "Dava Hakkı ve Bilirkişiler" şeklin
de değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Fazilet Partisinin görüşlerini, Ankara Milletyekili Sayın Zeki Çelik ifade edecek
ler. 

Buyurun Sayın Çelik. 

Süreniz 5 dakika. 
FP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekil

leri; 653 sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 
üncü maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bu değişiklik, 2942 sayılı Kanunun 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerindeki hususları ih
tiva etmekte; sadece, ana başlıklarda bir ufak değişiklik yapılmış. 

Burada, kıymet takdir komisyonlarının teşkili ve görevlerini, çalışma esaslarını, duyuruların 
şeklini, kıymet takdirinin esaslarını ve sürelerini, tebliğ işlemlerinin nasıl yapılacağını, dava hak
kını ve bilirkişileri tarif ediyor. 

Değerli milletvekilleri, kamulaştırma, uluslararası normlara uygun, kamu yararı da, objektif 
esaslara bağlı olarak düzenlenmelidir. İstediğiniz yeri, kamulaştırıyorum diye, lüzumsuz, indî, key
fi işlemlerden mutlaka kaçınılmalıdır ve bilhassa -önümüze getirilmiş olan, tabiî ki, güzel bir uy
gulamadır- bu kamulaştırmanın rızaen yapılması en güzel yoldur; yani, mal sahibi ile kamulaştır
mayı yapan kurumun karşılıklı anlaşması ve bu anlaşma sonucunda haklarını birbirine helal edecek 
tarzda bir usulün getirilmesi belki en doğrusu olacaktır. Bu konuda, gerçekten, kamunun, kamulaş
tırma işlemini yaptığı, malını elinden aldığı kimselere zulmetmemesi, onlara hakkının dışında bir 
uygulama yapmaması gerekmektedir. 

Tabiî, bu arada, biliyorsunuz, bu işleri yapan kıymet takdir komisyonları var. Bu komisyonlar
da biz de görev yaptık. 

Değerli arkadaşlar, ehlivukuf niteliği taşıyan, konusunda uzmanlaşmış elemanlardan oluş
malıdır bu komisyonlar. Piyasayı bilen, rayiç bedellerden haberdar olan, ne kamuyu ne de mal 
sahibini mağdur etmeyecek bir bedel takdiri yapılmalıdır. Hayatında belki bir çöp almamış birisinin, 
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çıkıp da bir bedel takdiri yapması, bir kamulaştırma işlemine hakikaten taraf olması, belki çok anor
mal sonuçlar doğurabilecektir. Onun için, bu takdirler yapılırken, hakikaten piyasa şartları, o istim
laki yapılan yerlerin, o günkü değerleri üzerinden yapılmasına çok dikkat edilmeli, binası, ağacı, 
duvar ve üzerindeki bütün tesisleriyle bu tespitler çok ciddî yapılmalıdır. Enflasyonun çok hızlı art
tığı, değer kaybının büyüdüğü şartlarda, elinden malı alınanın, eğer rayiç değer üzerinden alınmaz
sa gerçekten büyük bir haksızlığın ortaya çıkacağı muhakkaktır. 

Geçmiş yıllarda emlak beyanı değeri üzerinden yapılmakta idi bu kamulaştırmalar ve maalesef, 
biliyorsunuz, ülkemizde herkes emlak beyanını çok küçük bedellerle bildirmekte idi. Bu bir haksız
lıktı. Anayasa Mahkemesi bunu ortadan kaldırmak suretiyle, bir haksızlığı bertaraf etmiş ve önlemiş 
oldu. 

Bedel takdirlerinin düşük olması, tabiî ki, tezyidi bedel davalarının açılmasına ve bu konuda 
mahkemelerin çok büyük miktarlarda davalarla uğraşmasına ve zaman kaybına sebep olmaktadır. 
Bu konuda, bu uzman kişiler, değer takdirini, eğer, düzgün yaparlarsa bunlara da ihtiyaç kal
mayacaktır. 

Önemli bir konu da -15 inci maddede- bilirkişiler konusudur. Konuların uzmanları arasından, 
ilgili meslek odaları tarafından seçilmeli ve denetlenmesi de muhakkak yapılmalıdır ve bu görevler 
de dönüşümlü olmalıdır. Bilirkişiler her il için 5 ilâ 15 olarak tarif edilmektedir. Burada bir eksik
lik vardır. Şimdi, İstanbul, Ankara, Adana gibi büyük illerle, Bayburt, Hakkâri gibi illerde de aynı 
sayı geçerli kılınmaktadır. Bunun nüfusa, işlem sayısına veya başka kriterlere göre değiştirilmesi, 
herhalde hakkaniyet esaslarına uygun olacaktır. 

Ayrıca, bir başka teklifimiz de şudur: Bilirkişi ücretleri, mahkemeler tarafından değil de, 
mühendis-mimar odaları tarafından veya diğer ilgili meslek kuruluşları tarafından tespit edilmeli ve 
bu husus hâkime bırakılmamalıdır. 

Bilirkişilik, maalesef, ülkemizde birkaç kişinin ek iş olarak yaptığı iş olmaktan çıkarılıp, kişi 
ve kurumların rol aldığı çağdaş, saydam, faydalı bir işkolu olarak değerlendirilmelidir. Şeffaflık 
için, gayri meşru işlem ve işlerin yapılmaması için, ehil, dürüst, uzman elemanlara mutlaka imkân 
tanınmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısının getirmiş olduğu önemli hususlardan birisi de "yeterli 
ödenek temin edilmeden kamulaştırmaya başlanamaz" hükmüdür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Lütfen tamamlayınız. 

MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla)- Tamam efendim. 

Gerçekten, geçmişte, kamulaştırılıp adamın malı elinden alınıyor, bedeli ödenmiyor ve sürün
dürülüyordu. Yıllar sonra parasını aldığında da zaten paranın hiçbir değeri kalmamış oluyordu. Bu 
haksızlığın kaldırılmış olması önemli bir husustur; ancak, bedelinin zamanında ödenmesinin de sağ
lanması gerekmektedir, ödenmediği takdirde, biraz evvel arkadaşımızın verdiği önerge paralelinde, 
aşınma payının, enflasyon payının da düşünülerek bu hususa ilave edilmesi, ödeme süresi içerisin
de değerlendirilmesi çok uygun olacaktır. 

İhtiyaç duyulan bir yasadır. İfade ettiğimiz eksikliklerin de göz önünde bulundurularak gerek
li değişikliklerin yapılmasını arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
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4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili 
Madde 10. - Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye 

göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husus
taki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk 
mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin 
veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığın
da, idare adına tesciline karar verilmesini ister. 

Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için belirlediği duruşma 
gününü, dava dilekçesi ve idare tara-fından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz 
malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri 
bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince 
ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü, idareye de 
tebliğ olunur. 

Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak 
tebligatta; 

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel 
numarası, vasfı, yüzölçümü, 

b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları, 
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı, 
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaş

tırma işlemine idarî yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecek
leri, 

e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği, 
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal 

davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedik
leri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma 
bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, 

g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya 
yatırılacağı, 

h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden 
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 

Belirtilir. 
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu 

mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştır
manın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır. 
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Mahkemece belirlenen günde yapılacak duruşmada hakim, taşınmaz malın bedeli konusunda 
tarafları anlaşmaya davet eder. Tarafla-rın bedelde anlaşması halinde hakim, taraflarca anlaşılan bu 
bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkranın ikinci ve devamı cümleleri 
uyarınca işlem yapar. 

Mahkemece yapılan duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları halinde hakim, en geç 10 
gün içinde keşif ve 30 gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek, 15 inci maddede sayılan bilir
kişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda taşınmaz malın değerini tespit için mahallinde keşif 
yapar. Yapılacak keşifte, taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu köy veya mahalle muh
tarının da hazır bulunması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır ve keşifte hazır bulunması temin 
edilerek, muhtarın beyanı da alınır. 

Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, 11 inci maddedeki esaslar 
doğrultusunda taşınmaz malın değerini belirten raporlarını 7 gün içinde mahkemeye verirler. Mah
keme bu raporu, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruşmaya hakim, 
taraflar veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa 
itirazları dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır. 

Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından 15 gün içinde sonuç
landırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya 
raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit 
eder. Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırıl
ma bedelidir. Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaş
tırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma bu kanunun 3 
üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi 
adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu 
maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıl
dığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir 
defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi 
adına yatırıldığına veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda, ileride ortaya çıkacak hak 
sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın 
idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, 
tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele 
ilişkin temyiz hakları saklıdır. 

Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin 
yokluğunda yapılır. 

Hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üç aylık 
vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla gerekli tedbirler alınır. 

.Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı 
gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar 
verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi 
aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir. 

14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından 
idarî yargıda iptal davası açılması ve idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesi halinde mahkemece, idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun 
sonucuna göre işlem yapılır. 
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Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal veya maddi hatalara karşı adli mahkemelerde 
açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin davetiye ve ilanda açıkça 
belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, ger
çek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur." 

BAŞKAN - 5 inci madde üzerindeki ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili 
Sayın Oğuz Tezmen'e ait. 

Buyurun Sayın Tezmen. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ger

çekten de, ülkemizde ciddî sorunlardan biri olan ve çok sayıda kişinin mağduriyetine yol açan, bir 
diğer yönden de kamunun büyük fonları kaybetmesine yol açan kamulaştırma olayları ciddî bir 
esasa bağlanıyor. 

Kamulaştırma çok önemli; çünkü, kişinin rızası dışında, kamu gücünü kullanarak kişinin mül
kiyet hakkını ortadan kaldırıyorsunuz; karşılığında bir bedel veriliyor ya da verilir gibi gözüküyor, 
uzun süre sürüncemede bırakılıyordu. Bunun yeni esaslara bağlanmasını, gerçekten, çok önemli bir 
aşama olarak kabul etmek lazım. 

Türkiye'nin de Avrupa însan Hakları Mahkemesinde suçlu duruma düşmesine yol açacak uy
gulamaların, artık, bundan böyle ortadan kalkmasını sağlayacağı için, getirilen düzenleme önemli 
bir düzenlemedir, doğru bir düzenlemedir. Gerçekten de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 
4000'i aşkın davada, bu istimlake ilişkin olarak, Türkiye yargılanıyor ve bunun sonucunda da yarat
tığımız imaj, kişi hak ve hukukuna saygı göstermeyen bir ülke görüntüsü sergiliyordu. Komisyon
da da uzun tartışmalar sonucunda getirilen düzenleme, gerçekten, ihtiyacı karşılayacak yeni, pratik 
ve etkin düzenlemeler içeriyor. 

Burada, artık, öncelikle, ödeneğin yeterince olmasını, onun dışında da, bedel tespitinde uzlaş
mayı öne alan bir düzenleme var. Yani, kişiyi çağıracaksınız; diyeceksiniz ki "ben sizin malınıza 
talibim, kaç para istiyorsunuz?" Uzlaşma olursa olacak; ama, uzlaşma olmazsa ne oluyor: İdare, 
mahkemeye başvuruyor; mahkeme de, idarenin verdiği verileri dikkate alarak bilirkişiye gidiyor, bir 
değer tespiti yaptırıyor. Bu değer tespiti bir kere daha itiraza konu edilebiliyor ve bu değer tespiti 
yapıldıktan sonra, artık, bedel kesinleşmiş oluyor ve gerçekten de, gerek vatandaş açısından ciddî 
mağduriyetlere yol açan düşük bedelle istimlakler önleniyor, gerekse kamuyu ciddî zararlara sokan 
ve bazı aracıların büyük paralar kazanmasına imkân sağlayan tezyidi bedel davalarının da bu suret
te ortadan kalkmasına imkân sağlanıyor. Gerçekten, önemli bir düzenleme. 5 inci maddeyle 
getirilen düzenleme, işi etkin bir hale getiriyor. Artık, mahkemenin belirlediği değerden sonra 
yapılacak iş, onbeş gün içerisinde idarenin parayı kişi adına yatırması. Yatırdıktan sonra tescil iş
lemi oluyor. Yatırmadığı takdirde kamulaştırma gerçekleşmemiş oluyor. Bu, önemli bir düzenleme. 
Gerçekten de, bundan sonra, artık, birtakım aracıların araya girerek yüksek bedellerle kamu fon
larını, tezyidi bedel davalarıyla, hem çok sayıda davanın sürmesini engelleyecek bir düzenleme, 
hem de kamu zararına yol açacak bir yol da tıkanmış oluyor. Daha da önemlisi, eskiden, idareler, 
büyük ölçüde, elindeki düşük ödeneklerle kendi belirledikleri değer üzerinden kamulaştırma 
yapıyorlardı ve kendi belirledikleri değer, ödenekleri sınırlı olduğu için, çok düşük oluyordu; 
vatandaş, gitsin, hakkını mahkemede arasın deniyordu. Köyde arazisi istimlak edilmiş bir İnsanın, 
mahkemeye gidip, bu süreci işletmesi kolay olmuyordu; orada birileri araya girip, yüksel bedeller
le, tezyidi bedellerle büyük fonlar, büyük kaynaklar elde edilebiliyordu. Bu, artık, ortadan kal
kacağa benziyor bu düzenlemeyle. 
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Yalnız, burada dikkat edilmesi gereken en önemli olay, malı kamulaştırılacak kişilerin, gerek 
kamulaştırma işleminden gerekse bedel tespitinden haberdar edilmeleridir. Bu, fevkalade önem 
taşıyor; en kritik nokta budur. Yani, bir malınız vardır... Köyde yaşayan belki haberdar olur; ama, 
köyden başka yerde yaşayan insanların, mallarının istimlak edildiğinden haberdar olmamaları key
fiyeti söz konusu olabilir. O zaman, bunun için her türlü... Gazetede ilan yeterli bir olay değildir; 
çünkü, mahallî gazeteler, özellikle, kırsal alanda fazla etkili olamıyor. Onun için, idarelerin yapması 
gereken, mutlaka, kişiyi tespit edip, ona ulaşma imkânını sağlamak lazımdır. İnternet de bu bakım
dan, fevkalade önemli bir müessese. Internet olanaklarını kullanarak, idarele, gerek kamulaştırmaya 
ilişkin niyetlerini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. 
OĞUZ TEZMEN (Devamla) - Kısa bir süre Sayın Başkan. 
İnternet üzerinde yapacakları kamulaştırmaya ilişkin işlem ve kararlarını, ayrıca, tebliğ edil-

memişse, yani, bir kamulaştırma işlemi yapılmış, ancak, kişiler ortada yoksa, o zaman bulunmayan 
insanların da isimlerini açıklamak durumunda olmaları lazım. Öyle olunca, kişisel mağduriyetler 
ortadan kalkabilir. On sene, beş sene sonra adam farkına varmış ki, belli bir yerdeki arazisi kamulaş
tırılmış, parası da yatmış, ama, enflasyondan erozyona uğramış. Bu tür yaklaşımların önlenmesi için 
uygulamacıların da fevkalade titiz olmaları lazım diyor, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tezmen. 
Fazilet Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Rıza Ulucak; buyurun efendim. (FP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
FP GRUBU ADINA RIZA ULUCAK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 653 

sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci mad
desi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisimizin Sayın Başkanını ve siz 
değerli üyelerini Fazilet Partisi Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Tasarının 5 inci maddesi, 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde önemli değişiklikler içer
mektedir. Halen meriyette bulunan kanunun 10 uncu maddesinde "kıymet takdiri komisyonları" 
başlığı altında, il kıymet takdiri komisyonu ve ilçe kıymet takdir komisyonlarının kuruluşu ile çalış
ma esasları düzenlenmektedir. Bu defa, huzurunuza getirilen tasarıyla, meri kanunun uygulanması 
sırasında ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesi amacıyla, sadece takdir komisyonlarının oluşum 
ve çalışma esaslarıyla kısıtlı 10 uncu maddenin kapsamı büyük ölçüde genişletilmektedir. Buna 
göre, kamulaştırılacak taşınmaz mallar hakkında idarece başlangıçta yapılması gereken işlemler 
yapıldıktan sonra, kamulaştırma işleminin tek davayla ve süratli bir şekilde çözümlenmesini 
teminen, kamulaştırmayı yapacak olan devlet veya diğer kamu tüzel kişileri, doğrudan taşınmaz 
malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat ederek taşınmazın kamulaştırma 
bedelinin tespitini isteyecektir. Bu müracaatta, tespit edilen bedelin peşin veya kanunun 3 üncü 
maddesi uyarınca kamulaştırma halinde taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tescili istenecek
tir. Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için belirlediği duruşma 
gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneğini, taşınmaz malın 
malikine meşruhatlı davetiyeyle bildirerek duruşmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ 
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olunur, idarece yapılan araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilanen tebligat yapılır. Mahkemece malike yapılacak teb
ligatta, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen hususlar belirtilecektir. 

Az önce katip üyemiz tarafından yüksek ıttılanıza sunuldu; bu hususlar belirlenecektir. Belir
lenen günde yapılacak duruşmada, hâkim, taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya 
davet edecektir ki, bu, hukukumuza hemen hemen yeni girmiş bir müessese olarak ortaya çıkmak
tadır. Tarafların bedelde anlaşması halinde, hâkim, taraflarca anlaşılan bu bedeli, kamulaştırma 
bedeli olarak kabul edecek ve 10 uncu maddenin sekizinci fıkrası, ikinci cümlesi ve devamı uyarın
ca işlem yapılacaktır. Bu duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları halinde, hâkim, en geç on 
gün içinde keşif ve otuz gün sonrası için duruşma günü tayin ederek, bilirkişilerin marifetiyle, tüm 
ilgililerin huzurund, taşınmaz malın değerini tespit için mahallinde keşif yapar. Burada yapılacak 
keşif hususunda esaslar getirilmiş. Mesela, taşınmaz malın değerini belirten raporları, bilirkişiler, 
yedi gün içinde takdim edeceklerdir. Bu rapor, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ 
edilecektir. Yapılacak duruşmaya, hâkim, taraflar veya vekilleri ve bilirkişiler çağrılacaktır. Bu 
duruşmada, tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları anında dinlenecek ve bilirkişilerin bu 
itirazlara karşı beyanları alınacaktır. Tarafların bedelde yine anlaşamamaları halinde, hâkim tarafın
dan, onbeş gün içinde sonuçlandırılmak üzere, yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilecektir. 

Burada, tebligatla ilgili birtakım hükümler geliyor. Tabiî, süremiz çok kısıtlı olduğu için, bu 
hususları zikredemiyorum. Hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda, mahkemece, kamulaştır
ma bedelinin üç aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandınlması amacıyla gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

İdarî yargı yoluna gidilmesi hususunda da, taraflara, yani, ilgili maliklere zamanında tebligat 
yapılacak ve günleri bildirilecektir. Şimdi, bu hususlar hukukumuza yeni girmiş hususlardır. 

Kanunun hayırlı olmasını temenni ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 653 sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan "7 gün" ibaresinin "15 gün" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

E.Safder Gaydalı 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN - Hükümet tarafından verilen bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Maddeyi, yapılan bu değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler.; Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 6. - 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları 
Madde 11. - 15 inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz 

mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de 
dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın; 

a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
d) Varsa vergi beyanını, 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre 

ve olduğu gibi kullanılması halinde ge-tireceği net gelirini, 
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış 

değerini, 
h) Yapılarda kamulaştırma tarihindeki resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıp

ranma payını, 
ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, 
Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek 

suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak 
taşınmaz malın değerini tespit ederler. 

Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün 
sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dik
kate alınmaz. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya 
kaynakta meydana gelecek kıymet dü-şüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü 
kamulaştırma bedelidir." 

BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili 
Sayın Mehmet Gözlükaya'ya ait. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Zeki Çakan bakıyor, çabuk konuş diye işaret ediyor. Tabiî, süremi aşmamaya 

çalışacağım. 
Maddeye geçmeden önce... Bu tasarıyla getirilmek istenilen hususlar belli; istimlakler hızlan

sın, kimse mağdur olmasın, bir an önce bedelleri ödensin gibi birtakım faydalı tarafları var. 
Ayrıca, uzman bilirkişilerin kullanıldığı bir yasa olarak görüyoruz. Gerçi, eski yasaya göre de 

uzman bilirkişiler mahkemelerce kullanılır; ama, burada, biraz daha ciddiyetle ele alınmış. 
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Benim, burada, çok kısa olarak üzerinde durmak istediğim husus şu: Bu yasayla -yani, peşin 
ödemeyle- yatırımlar azalabilir. Zaten, bu hükümet yatırım yapacak değil; ülke iflas etmiş, yatırım 
yapması da mümkün değil. 49 katrilyonluk bütçede 2,5-3 katrilyonluk bir yatırım var. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Az, değil mi? 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Az. 

Bununla, bu istimlaklerle, İstimlak Yasası da bahane edilerek, yatırımlar daha az olur, daha çok 
kısıtlanabilir diye bir endişe duyuyorum. 

Bir de olumlu yanı var. Tabiî, iktidarlar politik birtakım yatırımlar da yapar. Bu yasa, belki, 
peşin ödeme sebebiyle bu yatırımları, politik yatırımları azaltabilir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 5 inci madde geçti. Bu maddede, mahkemelerce ilan meselesi var; o 
konuda bir tereddütüm var. Burada, mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yer
deki mahallî gazete ve ulusal gazetelerden birinde en az bir defa olmak üzere ilan edilir deniliyor. 
Bu yasa, sadece devletin büyük kurumlarına, Karayolları ve DSİ gibi kurumlarına hitap etmiyor; bu 
yasayla, küçük belediyeler de istimlaklere, kamulaştırmalara gidecekler. 

Şimdi, bir belediyeyi -orada, özellikle dikkat ettim- hem yerli gazeteyle, mahallî gazeteyle 
mecbur kılıyor hem de ulusal gazeteyle ilana mecbur kılıyor. Bütün belgelerin de yayımlanacağı bir 
ilanda, küçük belediyelerin mağdur olabileceği, çok masraf altında kalabilecekleri endişesini 
taşıyorum. Olmayan kişilerle ilgili, yani, gaiplerle ilgili, bu konuda bir düzenleme yapılmış; ama, 
belediyeler için, küçük belediyeler için endişemi tekraren ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 6 ncı maddeyle getirilen husus, aşağı yukarı, eski 11 inci maddedeki 
hususları taşıyor, aynı hükümler geliyor. Yalnız, burada, 5 inci maddeyle getirilen mahkemelerce 
kamulaştırmadan önce yapılacak değer tespitinin esaslarını tekrar etmişler. Zaten, bu yasadaki en 
büyük yeniliklerden birisi, mahkemelerce, kamulaştırma değerlerinin kamulaştırma işlemleri bit
meden önce tespit edilmesi esasıdır. 

Burada, gene ölçüleri, kıymet değerini tespit ederken göze alınması gereken ölçüleri tespit et
miş. 

Doğru Yol Partisi olarak bu maddeye olumlu baktığımızı ifade ediyorum. Yasanın hayırlı ol
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN -. Teşekkür ediyorum. 
Fazilet Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Sait Açba; buyurun efendim. (FP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
FP GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamulaş

tırma Yasasında değişiklik yapan tasarının 6 ncı maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

6 ncı maddede, kıymet takdiriyle ilgili hususlar düzenlenmiştir. Burada, şu anda yürürlükte 
olan yasadan farklı olarak, bir bilirkişi kurulu tespit edilmektedir; mahkeme heyetiyle birlikte taşın
maz malın bulunduğu yere gitmek suretiyle, hazır olan ilgilileri dinledikten sonra, yasada dokuz 
bent olarak belirtilen kıymet takdiriyle ilgili ölçütlerden hareketle, kıymet takdiri gerçekleştirilmek
tedir. Yürürlükte olan yasadaki dokuz bent ile şu andaki yasa tasarısındaki dokuz bent, tamamıyla 
aynıdır, ölçütlerde herhangi bir değişiklik yoktur. 
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Tabiî, daha önce, kıymet takdiriyle ilgili olarak uygulamalara baktığımızda, yine, aynı şekilde, 
karma bir sistem uygulanıyordu; ancak, tespit edilen kıymetlerin geçmişte çok düşük olduğunu 
görüyorduk ve kıymet takdir komisyonlarının, gerçekten, daha çok idarenin temsilcisi tarzında, 
idarenin hazırlamış olduğu belge ve raporlara imza atan, âdeta formalite komisyonu şeklinde bir 
görev ifa ettiklerini geçmişte gördük. Bundan dolayı, çok sayıda bedel artırım davaları açıldı. Bu 
davalar, çok uzun yıllar sürdü. Bu davalardan dolayı, bilhassa enflasyonist ortamda, pek çok hak 
sahibi oldukça zarar gördü. Uygulanan kanunî gecikme faizleri de, hiçbir zaman için, hak sahip
lerinin bu zararlarını telafi edici anlamda, yeterli olmadı. Şu anda, mevcut yasadaki düzenleme, kıy
met takdiriyle ilgili olarak, hem idarenin hem de mahkemenin, çeşitli meslek gruplarının temsil 
edildiği, daha çağdaş bir düzenlemeyi ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla, yasanın bu tarzda 
düzenlenişine, biz de, Fazilet Partisi olarak katılıyoruz. Ancak, bu kıymet takdiriyle ilgili olarak, 
karma sistem içinde uygulanan pek çok ölçütler var. Tabiî, bu ölçütlerle ilgili bazı hususlara da dik
katinizi çekmek istiyorum. Burada, bu dokuz bent halinde sıralanan ölçütler içinde vergi beyanı yer 
almaktadır. Vergi beyanı, bir takdir ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Tabiî, vergi beyanı unsur olun
ca, ekseriya, kıymet takdiri, bedelin rayiç değerden daha az belirlenmesine sebep olmaktadır. İster 
vergiden kaçınma olsun, ister vergi kaçırma densin, Emlak Vergisi beyannamelerine baktığımızda, 
rayiç bedelin çok altında tespit edilmiş olduklarını görürüz. Bu değerler, şüphesiz, kamulaştırmaya 
esas bedelin tespitinde dikkate alınan değerlerdir. Rayiç bedelin altında olması, bir bakıma, 
kamulaştırmaya esas alınacak değerlerin tespiti açısından bir olumsuzluğu da beraberinde getirmek
tedir. 

Yine, bir başka hususa da dikkati çekmek isterim. Burada, ölçütlerden (g) bendindeki emsal 
satış değerinin de Türkiye şartlarında gerçekçi olmadığını ifade etmemiz gerekir. Bugün, Tür
kiye'de, hemen hemen hiçbir gayrimenkul satışı, akit tablosunda gerçek değerleriyle gösteril
memektedir. Uygulamada yaygın olan şüfa hakkının kullanılmasına yönelik satışlar dışında, akit 
tablolarında yer alan değerler, en iyimser tahminle, rayiç değerlerin yüzde 20'sini geçmemektedir. 
Tapu dairelerinde gerçek alım değerinin akit tablosuna olduğu gibi yansıtılmasını sağlayacak 
düzenleme yapılmadan veya böyle bir düzenlemeye geçilmeden, akit tablolarındaki rakamların 
rayiç değer olarak kabulü son derece hatalıdır. Dolayısıyla, hak sahiplerinin mağdur olmaması 
açısından, bu ölçütlerin kullanılmasında azamî ölçüde hassasiyete ihtiyaç vardır. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Açba. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi olarak, biz, bu kanunun süratle 

çıkarılmasından yanayız; ancak, iktidar milletvekillerinin bu katılımı sağlaması açısından, karar 
yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı 
arayacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati: 17.57 

0 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati :18.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Levent MISTIKOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşiminin Üçüncü O-turumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/837) (S.Sayısı: 653) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve hükümet yerinde. 

6 ncı maddenin oylanması sırasında karar yetersayısının aranılması istenmiş; ancak, 
ulaşılamamıştı. Şimdi oylamayı tekrarlıyorum. 

Elektronik cihazla oylama yapacağım. 

3 dakika süre veriyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7.- 2942 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 14. - Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğin
ce mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geç
mek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma iş
lemine karşı idarî yargıda iptal ve maddî hatalara karşı da adlî yargıda düzeltim davası açılabilir. 

İdarî yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 

İştirak halinde veya müşterek mülkiyete, paydaşların tek başına dava hakları vardır. 

İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren 30 gün içinde maddî 
hatalara karşı adlî yargıda düzeltim davası açabilir. 

İdare tarafından, bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike karşı açılan davaların görül
mesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya 
bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiy
le devam olunur. 

Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez." 

BAŞKAN - 7 nci madde üzerindeki ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına* Bingöl Milletvekili 
Sayın Necati Yöndar'a ait. 
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Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA NECATİ YÖNDAR (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 653 sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, şahsım ve Grubum adına, hepinize saygılar sunarım. 

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallara, 
kamu gücünü kullanarak, cebren el atma olduğuna göre, en önemli hususun, taşınmaz malların 
değerinin, kamuyu da, vatandaşı da mağdur etmeyecek şekilde tespit edilmesi ve bu bedelin, istis
nai haller dışında, peşin ödenmesi olduğunda şüphe yoktur. 

Kamulaştırma Kanununun uygulanmasında karşılaşılan ve genel gerekçede de güzel bir şekil
de ifade edilen sorunlar nedeniyle, bu kanunda değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu, hepimizce 
kabul edilen bir gerçektir. Yeterli ödenek olmadan yapılan kamulaştırmalar, tezyidi bedel davaları 
sonucunda ulaşılan ve ödemesi yıllar alan kamulaştırma bedelleri, vatandaşımızı uluslararası 
kuruluşlar nezdinde hak aramaya mecbur bırakan ve devletimizin aleyhinde sonuçlanan başvurular, 
devleti vatandaşla ihtilaflı hale getiren uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, görüşmekte 
olduğumuz değişiklik tasarısını olumlu karşılamaktayız. 

Madde, tasarının esprisine uygun olarak tadil edilmektedir. Nedir tasarının esprisi: Taşınmaz 
mala ihtiyaç duyan kamu kuruluşu, ya vatandaşla bedelde anlaşacak ya da anlaşmama halinde mah
kemeye başvurarak, taşınmaz malın değerini tespit ettirecek. Bu espriye uygun olarak, artık, tezyidi 
bedel veya tenzili bedel yoluna gidilmeyecek ve netice itibariyle, bu davalar açılmayacaktır. 

Madde, bu şekilde değiştirilmektedir; ancak, üzerinde özenle durulması gereken husus şudur: 
Kamulaştırılacak taşınmaz malın bedelinin, gerçek değerini yansıtacak şekilde tespit edilmesi el
zemdir; yani, değer tespiti yapılırken, hem kamu zarara uğratılmamalı hem de vatandaş mağdur 
edilmemelidir. 

Tasarıda, bedel taksidine ilişkin esaslar şu şekilde özetlenebilir: İdareler, öncelikle, uy
gulayacakları satın alma usulünde, kıymet takdirini yaparken, konuyla ilgili uzman kişilerden, 
sanayi ve ticaret odalarından ve mahallî emlak alım satım bürolarından bilgi alacaklardır. Bu bil
giler ışığında, idare bünyesinde kurulacak en az üç kişilik kıymet takdir komisyonu, bedeli belir
leyecektir. Bu şekilde belirlenecek bedeli, taşınmaz malın maliki kabul etmediği takdirde, idare, 
bedelin tespiti için mahkemeye başvuracaktır; mahkeme, değer tespitini bilirkişi kuruluna yap
tıracaktır. Bu bilirkişi kurulunun üç üyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas 
odalarından, ikisi de, o bölgede oturan, mühendis ve mimar olan taşınmaz mal sahipleri arasından 
seçilmektedir. Bunların bulunmadığı hallerde ise, kurulun ne şekilde oluşturulacağına tasarıda yer 
verilmiştir. . 

Malumları olduğu üzere, taşınmaz malın -arsa, arazi, bina ve sair- değerini takdir etmek bir ih
tisas işidir; tecrübeyi ve daha da önemlisi, emlak piyasasını iyi bilmeyi ve izlemeyi gerektirir. Al
ternatif yatırım araçlarındaki ekonomik gelişmeleri izleyecek, yorumlayacak düzeyde ekonomi bil
gisine sahip olmanın, aranılması gereken özelliklerden biri olmasını da düşünüyoruz. 

Bu cümleden hareketle, gerek 8 inci madde ve gerekse 15 inci maddede, gayrimenkul eksper
tiz kuruluşlarına ve önümüzdeki günlerde oluşturulmasının zorunlu olduğuna inandığım emlak 
müşavirliği müessesesine yer verilmemesini de bir eksiklik olarak gördüğümüzü ifade ediyor, bu 
duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yöndar. 

Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini, Konya Milletvekili Sayın Lütfı Yalman ifade edecekler. 

Buyurun Sayın Yalman. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

FP GRUBU ADINA LÜTFİ YALMAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; 653 sıra sayılı, Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
7 nci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, yürürlüğe girdiği 1983 tarihinden bu 
tarafa, uygulamaları sırasında birçok problemi ve anlaşmazlığı, sorunları beraberinde getirmiş idi; 
bu, hepimizin malumu. Kamulaştırmalar, âdeta, sorunlar yumağı halindeydi. İster devlet-vatandaş 
kamulaştırmaları ve işbirliğinde isterse belediye kamulaştırmalarında, vatandaş ve devlet birçok 
problemle karşı karşıya kalıyordu. Anayasanın 46 ncı maddesi, kamu yararına olan hallerde 
kamulaştırmaların yapılabileceğine dair hükümleri havidir; ancak, detayların mutlak manada bir 
kanunla belirlenmesini ve ortaya konulmasını amir hükümleri de taşıyor. 

Değerli arkadaşlar, 2942 sayılı Kanunun uygulanması sırasında devlet ile vatandaş arasında 
çok sayıda anlaşmazlık zuhur etmiş, hatta, bu anlaşmazlıkların bir kısmı da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine kadar intikal etmiş idi. Dolayısıyla, kamulaştırma, Türkiye'de problemler yumağı 
haline geldiği gibi, vatandaşlarımızı da Avrupa kapılarında hak aramaya kadar götürmüştü. 

Bu kanun tasarısı, problemlerin ana boyutuna çözümler getiriyor. Bu vesileyle, Fazilet Partisi 
Grubu olarak desteklerimizi veriyoruz; fakat, bazı maddeler üzerinde, acaba, bürokratik işlemler de 
aynı şekilde çözümlenebilecek mi, bürokratik işlemler ve sıkıntılar ortadan kaldırılabilecek mi gibi 
birtakım endişeler taşıyoruz. İnşallah, hazırlanacak yönetmelikler çerçevesinde, bürokratik işlem
lerle ilgili problemler ortadan kaldırılır; böylelikle, vatandaşlar da Avrupa kapılarına gitmekten vaz
geçer ve kurtulurlar. 

Değerli arkadaşlarım, 7 nci madde, 2942 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki değişiklikleri 
beraberinde getiriyor. Tasarının 7 nci maddesinin son fıkrasında şöyle bir cümle var: "Açılan 
davaların sonuçları, dava açmayanları etkilemez." Acaba, birkaç şahsı ilgilendiren konularda, bun
lardan biri dava açtığı zaman, neticeyi değiştirecek herhangi bir karar çıkarırsa ortaya, bilirkişi 
raporuyla neticeyi değiştirici herhangi bir mahkeme kararı elde ederse, dava açmayan kişilerle 
arasında farklı muameleler doğmayacak mıdır? Bu ikili uygulamalar, sıkıntıları beraberinde getir
meyecek midir? Bununla ilgili endişelerimi madde üzerinde dile getirmiş olayım. Farklı fiyatlar uy
gulanmış olabilir, farklı fiyatlar ortaya çıkmış olabilir; bu, beraberinde birtakım sıkıntıları getirir. 

Bu tasarının belki düşünülmeyen bir başka boyutunu daha dile getirmek istiyorum; o da şudur: 
Biliyorsunuz, hazırlanmış olan yeni ekonomik programda, pakette -yatırımlarda, zaten 2001 yılı 
bütçesi içerisinde bir hayli kısıtlamalar var idi- yatırımların, devlet yatırımlarının küçültülmesi ve 
durdurulmasıyla alakalı yeni birtakım kısıtlamalar beraberinde getirildi. Şimdi, bu tasarı, bir 
yükümlülüğü beraberinde getiriyor. Eğer bünyesinde kamulaştırma olan bir yatırım var ise, bu 
kamulaştırma yapılacak taşınmazlarla ilgili, mutlak manada, bütçede karşılığı, ödeneği gösterilmek 
mecburiyetindedir. Dolayısıyla, bu kamulaştırmayı yapma imkânı kalmamaktadır. Tabiî, bu, belki 
görünüşte... Şu anda, 2001 yılı bütçesi içerisinde yapılabilecek yatırımlarla ilgili düzenlemelerin ne 
şekilde göz önüne alınacağı, ne şekilde düzenleneceği konusunu, zannedersem, ilgili arkadaşlarımız 
veya bakanlıklarımız dikkate alacaklar; bu çerçeve içerisinde birtakım çalışmalar yapacaklardır 
diye düşünüyorum. 
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Tasarı, genel mahiyeti itibariyle problemleri ortadan kaldıracak tarzdadır. Bu vesileyle, hayırlı 
olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalman. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısının 7 nci maddesinde yer alan 14 üncü maddenin 5 inci fıkrasına "...olunan malike" ibaresin
den sonra "ve zilyede" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen Mehmet Şandır Zeki Çakan 
Ankara Hatay Bartın 

Vahit Kayrıcı Mihrali Aksu 
Çorum Erzincan 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

çoğunluğumuz hazır bulunmuyor; takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, tasarının 11 inci mad

desinde bu hüküm zaten belirtilmiştir; burada da yer almasının bir mahzuru yoktur. Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Takdire bırakıldığı için, önerge sahipleri... 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Halen yürürlükte bulunan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre, 

taşınmaz malikinin, maliki yoksa taşınmaza zilyet olduğu tespit olunanların mallarının kamulaş-
tırılacağı dolayısıyla taşınmaz maliki, maliki olmadığı takdirde zilyetliği ispatlanan zilyet de davada 
taraf olabilmektedir. 

Kanun tasarısının 7 nci maddesinde düzenlenen 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci 
satırında sadece malikten bahsedilmektedir. Kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değiştirilen 2942 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi değiştirilmiş, ancak "zilyet" 
ibaresini ihtiva eden birinci fıkrası ise aynen muhafaza edilmiştir. 

Diğer taraftan, Medenî Kanun hükümleri uyarınca belirli şartlarda zilyet de taşınmaz maliki 
olabilmektedir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı 14 üncü maddenin beşinci fıkrasına "... olunan malike" ibaresin
den sonra gelmek üzere "zilyede" ibaresi eklenmiştir. 

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

Bu değişiklik istikametinde, görüşmekte olduğumuz 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 8. - 2942 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her biri 
tarafından, üyelerinin oturdukları yeri göz önünde bulundurarak her il için onbeş ila yirmibeş, ay
rıca il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan ve mühendis veya 
mimar olan taşınmaz mal sahipleri arasından on beş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk haftasında 
seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların 
nitelikleri ve çalışma esasları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiy
le Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik
le belirlenir. 

Valilikçe onanan listelerden, odalar tarafından seçilenler il merkezi ve ilçelerdeki asliye hukuk 
mahkemelerine, idare kurulları tarafından seçilenler de seçildikleri yerin asliye hukuk mah
kemelerine bildirilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 

Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, üçü odalar listesinden, 
ikisi de idare kurulu listesinden seçilmek suretiyle beş kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz önüne alınarak, bilirkişilerden üçü aynı uz
manlık kolundan seçilebilir. 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar, kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bun
ların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil, kan ve sihri hısımları ve mal sahipleri ile men
faat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiili ve hukuki sebeplerle bilirkişi 
seçiminin imkânsız olduğu il ve ilçelerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve özelliğine göre, 
Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının taşra birimleri ile diğer resmi 
daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bunların da bulunmadığı 
veya fiili veya hukuki sebeplerle bilirkişi seçimlerine imkan olmadığı takdirde, komşu illerin oda 
listelerinden, yoksa bu fıkrada belirtilen resmi daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul 
tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kimseler 
arasından taraflar bilirkişi seçmekte anlaşamadıkları takdirde bilirkişiler hakim tarafından re'sen 
seçilir. 

Hakim, bilirkişilere yemin ettirir. 

Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve tak
dir ederek, gerekçeli raporunu 15 gün içinde mahkemeye verir. 

Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün esas 
tutulur." 

BAŞKAN - 8 inci madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Ankara Millet
vekili Sayın Saffet Arıkan Bedük ifade edecekler. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
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DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan, 653 sıra sayılı, Kamulaştırma Kanununda değişikliği öngören 
tasarının özellikle 8 inci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
söz almış bulunuyorum; şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kamulaştırma Kanunu gerçekten fevkalade önemli bir kanun. Bu 
kanun, hem kamu hukukunu hem de şahsın hukukunu ilgilendiren ve uygulamada fevkalade büyük 
sıkıntılar yaratan birkısım düzenlemeleri içermesi açısından da önemli bir kanun. 

Mülkiyet hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de ifadesini bulduğu üzere, çok 
önemli bir insanlık hakkıdır. Dolayısıyla, mülkiyet hakkını korumak ve onunla ilgili birkısım 
düzenlemeleri yapmak, çağdaş ülkelerin de görevidir. Çağdaş ülkeler, hem kamu hukukunu 
koruyacak; ama, bir taraftan da, şahsın hakkını ve hukukunu korumakta, mutlaka üzerine düşen 
görevi yapacaktır. İşte, bu anlayış içerisinde hazırlanan bu tasarıyı fevkalade olumlu bulduğumuzu 
özellikle belirtmek istiyorum. Ciddî, üzerinde güzel çalışılmış; aynı zamanda, Avrupa Birliğine 
dahil olan ülkelerden de yararlanıldığı işaret edilen ve bilinen; dolayısıyla, bugüne kadar çektiğimiz 
sıkıntıları bundan sonra çekmemek üzere düzenlendiğini dikkate aldığımızda, ümit ediyoruz ki, 
bunun sonuçlarını alırız diyorum ve o sebeple, bu konuda çalışmış olan arkadaşlarımızı da tebrik 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle 15 ile 25 arasında bilirkişinin, özellikle, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalar tarafından ihtisas sahibi olan kişiler arasından seçilmesi ön
görülmektedir. Burada üzerinde durulması gereken nokta şu: özellikle, şehir alanında yapılacak 
olan kamulaştırmalarda emlak konusu daha fazla ağır basmaktadır. Emlakin vasfı, emlakla ilgili 
değer tespitleri ve yine, buna dayalı olarak yapılacak olan birkısım düzenlemeler, gerçekten, ihtisası 
gerektirmektedir. Eğer, Türkiye'de emlak komisyonculuğu emlak müşavirliği haline getirilmiş ol
saydı; bu madde, özellikle, emlak müşavirliğini de içerisine alacak şekilde, bilirkişilerin tespitinde 
daha fazla etkili daha gerçekçi daha objektif hizmet etme imkânına da kavuşmuş olacaktı. O sebep
le, emlak müşavirliği, hizmetlerinin Türkiye'de eksikliğini hissediyor ve bununla ilgili birkısım 
düzenlemelerin gelecekte yapılmasını temenni ediyoruz. 

Yine, bu maddede, sadece, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas elaman
larının, özellikle, öncelikle seçimi öngörülmektedir. Oysa, ziraat odaları, ticaret odaları gibi 
odalarımızdan, kamu meslek kuruluşlarından, anayasal kurumlardan, kuruluşlardan da ihtisas sahibi 
arkadaşlar arasından, kişiler arasından bilirkişi tespitinin faydalı olacağını düşünüyoruz; çünkü, il
çelerde, illerde ve kasabalarda yapılacak olan kamulaştırmalarda sadece mühendis ağırlıklı değil, 
bunun dışında ziraat odalarını ilgilendiren, ticarî bakımdan kıymetleri, özellikle gündeme 
getirebilecek birkısım değerlerle de meşgul olunabileceğini dikkate aldığımızda ziraat odalarının 
ve ticaret odalarının temsilcilerinin bulunmasında da fayda mülahaza ediyorduk: keşke, bunlar da 
bulunabilseydi. O zaman, daha salim bir şekilde hareket edilmesi mümkün olurdu diye 
düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 6 ncı maddede, 5 inci maddede bir hatırlatma yaptık, onu, tekrar gün
deme getirmek istiyorum. Hepinizin başına gelecek ve bu konuda şikâyetlerde size yansıyacaktır; 
görevli bulunduğunuz, temsil ettiğiniz illerden... Özellikle kasaba belediye başkanları, yapacakları 
istimlaklerde -zaten, az bir yerle ilgili kamulaştırma söz konusu olduğunda- hem yerel gazetelere 
hem de ulusal gazetelere ilan vermeleri gibi bir zorunluluk getirildi geçen maddede. Bu zorunluluk 
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nedeniyle, kasaba belediye başkanlarının, ilçe belediyelerinin, hatta, ilçelerde kaymakamlıkların 
veya oradaki hükmü şahsiyetin ve anılan diğer kamu kurumlarının yapacakları istimlaklerde çok 
büyük sıkıntı çekeceklerini -zaten az paraları, imkânları var, o imkânlarını da ilana vermek suretiy
le büyük sıkıntı çekeceklerini- birkez daha hatırlatmak istiyorum ve temenni ediyorum ki, bu mad
deyle ilgili yeni bir düzenleme yapılsın; hiç olmazsa belde veya ilçelerdeki küçük yatırımlarla ilgili, 
hem mahallî gazetede hem ulusal gazetede ilan verme mükellefıyetiyle ilgili yeni bir düzenleme 
yapılsın ve böylece büyük bir yük, sadece ilandan kaynaklanan sebeple, bu kuruluşlara yüklenmesin 
diyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayınız. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Çıkacak kanunun hayırlı olmasını diliyor, Doğru Yol 
Partisi olarak 8 inci maddeye de olumlu yaklaştığımızı belirtiyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bedük. 

Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat ifade edecekler. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 653 
sıra sayılı tasarının 8 inci maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Şimdi, burada, bu, bilirkişilerin nasıl seçilecekleriyle ilgili bir madde. Yalnız, burada, bir şey 
dikkatimi çekiyor, il ve ilçe merkezlerinde "her il için onbeş ilâ yirmibeş, ayrıca il merkezleri için 
il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan ve mühendis veya mimar olan taşınmaz 
mal sahipleri arasından onbeş bilirkişi, her yıl ocak ayının ilk haftasında seçilerek isimleri bildirilir" 
deniliyor. 

Şimdi, burada, önemli olan konulardan bir tanesi şu: Ardahan, 10 000 nüfuslu bir il. Burada, 
siz, 15 tane mühendis bulamazsınız; ama, istanbul gibi 15 milyonluk bir il için de 25 kişi çok az 
diye düşünüyorum; yani, bu oranda bir dengesizlik var. Mesela, şimdi, burada, 15 ilâ 25 dediğimiz 
zaman, Türkiye'de, doğudaki Ardahan, Bayburt, İğdır gibi vilayetlerde, siz 15 tane mühendis 
bulamazsınız; fakat, buna mukabil, istanbul, Ankara, İzmir gibi 3-5 milyonluk şehirlerde de 25 kişi 
çok az olur. Burada, bir açmaz var. Bu oran yanlış yapılmış diye düşünüyorum ve bu oranların es-
netilmesinin, büyük şehirlerde artırılmasının, küçük şehirlerde de bu sınırın biraz daha aşağı çekil
mesinin daha gerçekçi olacağını belirtmek istiyorum. 

Yalnız, burada, yine, o bölgelerde oturan emlak sahipleri, taşınmaz mal sahipleri hususunda da, 
15 kişilik bilirkişi heyetinin genellikle mühendisler arasından idarece seçilmesi meselesi var. Şunu 
da söyleyeyim ben -bu arada, bazı arkadaşlar da belirttiler- en azından, idarenin seçeceği bu 15 
kişiyi, Odalar ve Borsalar Birliğine üye olan mühendis ve mimarlardan veya Ziraat Odaları Bir
liğine üye olanlardan seçerlerse, daha doğru olacağını düşünüyorum; çünkü, bu arada, bilhassa, 
şehir merkezlerindeki emlak işinde, biraz da, emlak işinden iyi anlayan, mülk sahibi olanların ih
tisası da gerekir. Bu, sadece mühendislerle ilgili değildir. O halde, bizzat, Odalar ve Borsalar Bir
liğine üye olanların buraya alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. 
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Şimdi, mühendisler arasında, üzerinde en çok tartışma yapılan konulardan bir tanesi şu: Efen
dim, serbest mühendisler var; ben odaya üye olmadım, ben niye müşavir olamıyorum diye bir itiraz
ları var; ama, ben, şahsen, maddenin böyle olmasının doğru olacağını düşünüyorum. En azından, 
tüm mühendis arkadaşlarım, mademki, müşavir olmak istiyorlarsa, bilirkişi olmak istiyorlarsa, 
odaya kayıtlı olmalarının doğru olacağı kanaatindeyim; çünkü, bir şehirde odaya kaydolan mühen
disler ne kadar yoğunluk kazanırsa, orada meslek odalarının gücü, meslek odalarının bilgilendir
mesi daha doğru olacağı için, odaya kaydolma şartını doğru buluyorum. Ama, bir şeye daha dik
katinizi çekmek istiyorum. Maalesef, bu da bir realite ki, odalardaki yönetimlerde, çok zamanlarda, 
ideolojik görüşü hâkim olanlar ağırlık kazanıyorlar. O zaman, bu meslek odalarını seçerken de, bu 
ideolojiyle hareket ettikleri zaman büyük problemler çıkar diye de ikaz etmek istiyorum. Bu den
geyi iyi sağlamak lazım. Yani, bir meslek odasına üye olmanın iyiliği var; ama, meslek odaları 
ideolojik davrandığı zaman da, ileride büyük problemler yaratır diye düşünüyorum ve buna dikkat 
edilmesi gerektiğini belirtiyorum. 

Yalnız, şurada bir konu var; "bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Bayın
dırlık ve iskân Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir" deniliyor. Burada, 
Devlet Su İşlerinin unutulduğu kanaatindeyim. Zaten, dikkat ederseniz, en çok Devlet Su İşlerinin 
ve Karayollarının istimlaki vardır. Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
alt kuruluşudur; ama, Devlet Su İşleri de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı olduğu için, 
burada, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla beraber, Devlet Su İşlerinin ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının da bu konuda görüşünün alınmasının, işin realitesi bakımından doğru olduğu 
kanaatindeyim; çünkü, hepimiz biliyoruz ki, bu bilirkişiliklerde ve istimlaklerde en önemli sorun 
baraj gövdelerinde meydana gelmektedir. Oniın için, bu yöne dikkat edilmesini rica ediyorum. 

Bir de, şu var; il ve ilçe kurullarında akrabaları olamaz denilmesini doğru buluyorum; ama, 
üzerinde duracağım bir nokta da şudur ki, çok önemsiyorum bunu: Gerçi, bu, Plan ve Bütçe Komis
yonunda biraz düzeltildi; hükümetin teklif ettiği metinde, bilirkişi kurulunun raporunu bir haftada 
vermesi isteniyordu; bu, onbeş güne çıkarıldı. Şimdi, bunun -acele edeceğiz diye- milyarlık, trilyon
luk, çok büyük malların olduğu yerlerde de aceleye getirilmemesini, biraz da üzerinde ciddî ciddî 
düşünülmesi kanaatindeyim. Yoksa, mühendisi getirirdik; efendim bu binadır, betonarme binadır, 
bunun metrekaresini -Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, her sene global bir rakam verir- şu fiyattan 
alırım, otelse metrekaresi şundan alırım, hastaneyse bundan alırım deyip de çarpıp vermek, işi biraz 
aceleye getirmek olur. O zaman, mühendise veya bunun ihtisasına da ihtiyaç kalmaz. Eğer, biz, 
hakikaten, burada, bilirkişiyi, ihtisas sahibi, bilen insan olarak istiyorsak, ciddî hesap yapmasını is
tiyorsak, bu sürelerde de, biraz, böyle, dikkatli olmamız lazım. Yarın, işi aceleye getirelim derken -
onbeş günlük sürede- büyük problemler çıkabilir, vakit yetmeyebilir diye düşünüyorum. Yine de, 
tasarının bu maddesini olumlu bulduğumuzu belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 

8 inci madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (1/837) esas numaralı "Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısının" çerçeve 8 inci maddesinde yer alan 15 inci maddenin aşağıdaki şekil
de düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nail Çelebi Lütfı Ceylan Mustafa Gül 
Trabzon Tokat Elazığ 

Orhan Bıçakçıoğlu Reşat Doğru Ayhan Çevik 
Trabzon Tokat Van 

Madde 15- Valilikler, illerinde bulunan resmî daire ve kurumlarda görev yapanlar ile serbest 
çalışanlardan her mühendislik ihtisas dallarından ve mimarlardan her il için onbeş ilâ yirmibeş bilir
kişi seçer. Ayrıca, il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan ve 
mühendis, mimar, şehir plancısı olan taşınmaz mal sahipleri arasından onbeş bilirkişi de her yıl ocak 
ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren listeler valiliklere verilir. 

Bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir. 

Bilirkişi olarak tespit edilen mimar, mühendis ve taşınmaz mal sahipleri listeleri valilikçe 
onaylandıktan sonra ihtisas dalları itibariyle il merkezi ile ilçelerdeki Asliye Hukuk Mah
kemelerine, İdare Kurulları tarafından seçilenler de seçildikleri yerin Asliye Hukuk Mahkemelerine 
gönderilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirkişi kurulu, kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre üçü mimar ve mühen

disler listesinden ikisi de İdare Kurulu listesinden seçilmek suretiyle beş kişiden oluşur. 
Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği gözönüne alınarak bilirkişinin üçü de aynı uzman

lık kolundan seçilebilir. 
Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar, kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri ve bun

ların usul ve füruu, kan-koca, üçüncü derece dahil, kan ve sıhrî hısımları ve mal sahipleri ile men
faat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. 

Tespit edilen mühendis, mimar ve şehir plancısı listelerinden fiilî ve hukukî sebeplerle bilirkişi 
seçiminin imkânsız olduğu il ve ilçelerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve özelliğine göre, 
Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının taşra birimleri ile diğer resmî 
daire ve kurumlardan alınacak fen adamlan ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bunların da bulunmadığı 
veya fiilî veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine imkân olmadığı takdirde, komşu illerin 
valiliklerince tespit edilen listelerden, yoksa yukanda belirtilen resmî daire ve kurumlardan alınacak 
fen adamları ile kurul tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kimseler 
arasından taraflar bilirkişi seçmekte anlaşamadıkları takdirde bilirkişiler hâkim tarafından resen 
seçilir. 

Hâkim, bilirkişilere yemin ettirir. 
Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini 11 inci ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin ve 

takdir ederek gerekçeli raporunu onbeş gün içinde mahkemeye verir. 
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Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulur. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, önergeyle ilgili düzenlemede bir husus var, 

belki onu açıklarsak Genel Kurul karar verirken daha rahat hareket edebilir. Bana göre önerge 
isabetlidir. 

BAŞKAN - Efendim, sahibi olarak konuşun; buyurun. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Hayır, ben önerge sahibi değilim efendim; keşke olsam. 
BAŞKAN - Önerge sahibi değilseniz... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Efendim, bir hususu düzeltmek gerekiyor. Zaten, söz hakkım 

olmadığı için söz istemedim. Belki, önerge sahibi bunu düzeltecektir. 
BAŞKAN - Peki efendim, maddî olarak... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Tabiî. 
Efendim şöyle: Zannediyorum, odalara kayıtlı olanlardan bilirkişi seçilebilecek ya, odaya 

kayıtlı olmayanlardan da seçilebilsin istiyorlar. Ancak, onu getirip, taşınmaz mülk sahibi olmaya 
bağlamışlar; yani, öyle yazılmış ki, mühendis, mimar, şehir plancısından seçilebilir; ama, bunlar 
taşınmaz mülk sahibi olursa seçilebilmelidir biçiminde anlaşılıyor. Bu doğru değildir. Önerge sahibi 
de öyle mi düşünüyor bilmiyorum. 

BAŞKAN - Efendim teşekkür ediyorum. 
Önerge sahibi olarak Trabzon Milletvekili Sayın Nail Çelebi konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Çelebi. (MHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
NAİL ÇELEBİ (Trabzon) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arka-daşlarım; Yüce 

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili bir önerge verdim; ama, önerge öncesiyle ilgili bil

gi arz etmek istiyorum. Önünüzdeki gündeme baktığınız zaman -sanıyorum 191 inci sırada- bizzat 
tarafımdan hazırlanan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda onaylanan ve Mec
lisin gündemine gelen 534 sıra sayılı kanun teklifimin, aynı maddeyle, aynı hükümle örtüştüğünü 
ve değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmadığını göreceksiniz. Ben, önergeyi, zaten bu sebeple 
veıtnek durumunda kaldım. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Anayasamızın 135 inci maddesi, kamu 
kurum ve kuruluşlarına üye olmayı ihtiyarî hale getirmiş, mecburi olmaktan çıkarmıştır. Aynı 
hüküm, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanununun 33 üncü maddesine de aynen 
yansıtılmıştır. Öncelikle bir şeyi söylemek istiyorum: Ben, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Bir
liğinin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapan bir arkadaşınızım. Sivil toplum örgütlerinin hangi 
manaya geldiğini, hangi değerleri ifade ettiğini de çok iyi bilen biriyim. Hedefim asla -kesinlikle al
tını çiziyorum- odalara ya da meslek kuruluşlarına karşı değildir. 
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Bir şeyi bilmenizi istirham istiyorum: Eğer, bu Parlamento, yasalara uygun, Anayasaya uygun 
yasa çıkarmakla yükümlüyse, Anayasanın öngördüğü, 10 uncu maddesinde vazettiği eşitlik ilkesine 
uygun hükmü de dikkate almak zorundadır diyorum. Mevcut yasa tasarımız, Anayasanın 46 ncı 
mad-desine uygun olarak hazırlanmıştır, gerekçeleri ortadadır. Ona evet diyorum; ama, odalara üye 
olmayan ya da herhangi bir meslek kuruluşuna üye olmayan bir arkadaşımız için -ki, ihtiyariliği bu 
Parlamento getirmiştir- ben onlara bu hakkı tanımıyorum deme hakkını ne biz kendimizde görme 
hakkına sahibiz ne de bir başkasının bunu görme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Üye olsunlar. 
NAİL ÇELEBİ (Devamla) - Bir başka şekilde o zaman şunu yapmalısınız: İnsanlarımız rahat

tır, kolaydır, bazı zorluklara pek evet demezler. O zaman gelin, Anayasamızın 135 inci maddesinin 
eski şeklini getirelim, 1982 Anayasasıyla getirilen o elastiki hükmü kaldıralım, ona dayalı 30 uncu 
maddeyi kaldıralım, önergemi çekiyorum. Bu, kaldığı sürece, Anayasanın 10 uncu maddesinin ön
gördüğü eşitlik ilkesine uygun olarak bu önergem doğrudur. 

Nedir bu önerge? Ben, bu düzenlemeyi yaparken, odalara kayıtlı olan arkadaşlarımızı red
dedelim demiyorum. Hiç kimse, özel sektörde çalışıyorsa, özel sektörde çalışır iken, odalara üye ol
madan, ben, bu işi yapma hakkına sahibim deme hakkına sahip değildir. O halde, serbest çalışan
ların odalara üye olma mecburiyeti var; tartışmasız bu; ama, kamuda çalışanların odalara üye olma 
mecburiyetini Anayasa ve yasa kaldırmış, elastikiyet getirmiş, esneklik getirmiş. 

Ben, şimdi, diyorum ki: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımız var, bir iki filan 
değil, yüzlerce arkadaşımız var, odalara üye iken, anayasal hakkını kullanarak istifa eden1 arkadaş
larımız var; ama, kamulaştırmayla ilgili yükümlülüğü yerine getirirken ihtiyaç duyulan birikimi 
karşılayabilecek nitelikleri haiz arkadaşlarımız da var, bu arkadaşlarımızın da, bu kurum ve kuruluş
lardan istifade edebilmesinin önünün açılması gerekiyor. 

Zaten -önceki kanunu söylüyorum- odaların verdiği listeler, valilik makamınca onaylandıktan 
sonra mahkemelere gidiyordu ve nihaî liste üzerinden -20-30 kaç kişi belirtiyorsan- hâkimler takdir 
hakkını kullanarak, 3 kişiyi, 5 kişiyi belirtiyordu. Yine öyle; orada bir sıkıntımız yok. Benim is
tediğim şu: Bu kamulaştırma hizmetleri yapılırken, odalara üye olmayan arkadaşlarımızın da -han
gi meslek mensubu olursa olsun- istifade edebilmesinin önünün açılması gerekiyor. 

Yoksa, ben, koalisyon kültürüne, uzlaşma kültürüne vesaireye aykırı bir önerge verme gibi bir 
iddiayla da ortaya çıkmadım. Sadece, Anayasanın öngördüğü hükmü, 10 uncu maddenin gerektir
diği "eşitlik" ilkesini gözönünde bulundurarak bu teklifi yaptım ve bu teklif yerindedir. 

Odalara üye arkadaşlarımız kim olabilir; serbest çalışanlar olabilir -ki, yüzde 99'u kamu kurum 
ve kuruluşlarına üye olanlardır- ama, bakınız, burada, üzülerek söylemek istiyorum, siyasî simgeler, 
siyasî sıfatlar ve siyasî tarifler yapılmaktadır, ben bundan üzüntü ve hicap duyuyorum. Herkesin -
hangi gruba mensup, hangi mesleği, hangi sıfatı haiz olursa olsun- bir mesleğin mensubuysa, o grup 
içerisinde, o teşkilat içerisinde, sivil toplum örgütü içerisinde olmasından yanayım. Onunla ilgili 
düzenleme yapmak da sizlerin görevidir, bizlerin görevidir; bunu yapmak durumundayız. Eğer, 
bunu yapmazsak, anayasal eksiklik olur ve suç işleriz kanaatindeyim. Nasıl, bu yasayı yaparken... 

ALİ ARABACI (Bursa) - Hiç alakası yok... 
NAİL ÇELEBİ (Devamla) - Tabiî, size göre alakası yok; ama, düzenlemeye bakarsanız, alakalı 

olduğunu görürsünüz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Lütfen toparlayınız efendim. 
NAİL ÇELEBİ (Devamla) - Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Bir, odalara üye olan, 

gerek serbest çalışanlar gerekse kamuda çalışanlar; bir de, dışarıda olan, serbest çalışanlar ya da 
kamuda çalışanlar bu haktan istifade etsin. Onun dışında kalanlar, il ve idare kurulları tarafından 
belirlenenler zaten bu tasnif içerisine almıyor gibi görünüyor ise de, bu, bunun karşılığını getir
miyor; karşılığını getirmediği için, Anayasanın o bahsettiğim 10 uncu maddesindeki ilkeye terstir. 
Tersliği gidermek için, bunun, verdiğim önerge doğrultusunda düzenlenmesi gerekiyor. Eğer bunu 
yapmazsak, Parlamentoda eksik bir işlem yapmış oluruz kanaatindeyim. 

O bakımdan, Yüce Heyetinizin, Parlamentonun gündemine 534 sıra sayılı olarak taşıdığı kanun 
teklifimin de dikkate alınması suretiyle, burada verdiğim önergenin esasını da gözönünde bulun
durarak, açıkladığım değerleri de dikkate almak suretiyle kabul edilmesini saygıyla arz ediyor, 
hepinize hürmetlerimi sunuyorum. 

Teşekkür ederim, sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Sayın milletvekilleri, komisyon ve hükümet, katılmadığı önergenin, katılmama gerekçesini, İç

tüzüğün 87 nci maddesi gereğince açıklayabilir. Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, 
katılmama gerekçesini açıklayacaklar. 

Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METÎN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; önergede, üzerinde durulan birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi, gerek Türk 
Mimar Mühendis Odaları Birliği yoluyla katılım sağlıyor gerekse serbest çalışanlara; ama, odalara 
bağlı olmayanlara da imkân sağlıyor madde metni. Arkadaşımız, bir yaklaşımla, kamuda çalışan 
bazı mühendis, mimar gibi görevlilerin de bu bilirkişi konusunda görev alabilmelerine imkân tanın
masını istiyor. Şimdi, takdir edersiniz ki, bilirkişi, tarafsız olmak konumunda. Yani, nedir olay? Bir 
kamulaştırma yapacağız. Kamulaştırma niçin yapılıyor; kamu adına yapılıyor. Kamu adına yapılan 
kamulaştırmanın takdirini belirleme yetkisi bir tarafsız kişi de olmalı. O nedenle, kamuda çalışan 
herhangi bir görevlinin, kamu adına yapılacak kamulaştırmada bilirkişi olması, işin ruhu itibariyle 
çok uyumlu gözükmüyor. Bu bakımdan, biz, önergeye katılmıyoruz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Şimdi, 8 inci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - 2942 sayılı Kanunun ÜÇÜNCÜ KISIM başlığı "Aynın İhtilaflı Bulunması, Tes

cil ve Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Zil
yedin Hakları" şeklinde; ÜÇÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM başlığı da "Aynın İhtilaflı Olması ve 
Tescil" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - 9 uncu madde üzerinde ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, Bolu Milletvekili 
Sayın İsmail Alptekin'e aittir; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
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FP GRUBU ADINA İSMAİL ALPTEKİN (Bolu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 653 
sıra sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu 
maddesi üzerinde Fazilet Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

9 uncu madde, 2942 sayılı Yasada, başlıklarda, yeni yasa oluşumuna göre uyum sağlayan bir 
değişikliktir; bunun üzerinde söylenecek fazla bir şey yok. Uyuma göre hazırlanan yeni tasarıya 
göre başlıkların bu şekilde olması gerekiyor ve bu, isabetli bir yazımdır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bu arada, bir hususa değinmek istiyorum. Bu tasarı görüşülmeye 
başlanıldığı andan itibaren, bütün siyasî partilerin ortak ve müşterek kanaati, ihtiyaçtır; doğrudur. 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır, vatandaşın mağduriyetini de önleyecektir noktasındaki or
tak görüşle 9 uncu maddeye kadar geldik. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Hatibi dinleyelim efendim; lütfen, sükûneti muhafaza 
edelim. 

Buyurun Sayın Alptekin. 
İSMAİL ALPTEKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu iş, öyle bir iş ki, Kamulaştırma 

Yasası, aynı veraset ilamı gibi, vatandaşın hiçbir yönüyle yakasını bırakmaz. Belki, bizim yoktur 
ama, mutlaka, çevremizde herkesi ilgilendirir, hele hele siyasetçiler olarak bizi çok ilgilendirir. 
Gönlümüz istiyor ki, böyle bir yasa müzakere edilirken, bu salonlar dolu olsun. İşte, biraz önce, 
değerli bir arkadaşımızın verdiği değişiklik önergesinde ortaya konulan bazı incelikler de burada 
tartışılabilsin. 

Şimdi, bu görüşüldü, müzakere edildi, reddedildi, Meclisin iradesi belirlendi; ama, kişisel 
olarak burada ifade ediyorum ki, biraz önceki önerge doğruydu. Niye doğruydu; tatbikatın içerisin
desiniz, biliyorsunuz; şu anda da, bilirkişiler oluşturulurken, sadece, odaya kayıtlı olup da serbest 
çalışanlar, oda mensupları değil, yine, kamuda görev yapan birçok mimar, mühendis, teknik eleman, 
diğer uzmanlar bilirkişi olarak seçiliyor ve resmî listelerin içerisindeler. Neden; çünkü, kamuda 
görev yapan bu değerli insanların, kamuda çalıştıkları süre içerisinde bir uzmanlaşmaları var, bir 
tecrübeleri var, bir bilgileri var, bir birikimleri var. İşte, bu birikimlerini, adaletle, doğrulukla ve 
doğruluk terazisi içerisinde yeni oluşacak bilirkişi heyetinde de yerine getirebilirlerse, hem vicdanî 
olarak rahat bir hizmet etmiş olurlar hem çıkacak bu yasa hedefine ulaşmış olurdu. Kaldı ki, 
hakikaten, Anayasa gereği, bazı odalara kaydedilme mecburiyeti yoktur. O da aynı fakülteyi bitir
miştir, o da aynı tecrübeyi kazanmıştır. Biz temenni ederdik ki, bu değişiklik biraz daha açılsın, tar
tışılsın, müzakere edilsin ve Komisyonumuz tarafından da değerlendirilsin, buraya monte edilsin. 
Olmamıştır; ama, olmamış olmakla bu iş bitmedi. Yasalar, günün şartlarına göre yeniden 
görüşülebilir, müzakere edilebilir. Belki de, tatbikatta bu eksiklik görülecek ve en yakın bir zaman
da, bu değişiklik yapılmış olacak. 

Dolayısıyla, görüyorsunuz ki, bu, önemli, herkesi fevkalade ilgilendiren tasarının müzakeresi 
sırasında, herkes, mevcudu, tecrübesini ve tasarının yorumunu, ruhunu burada açıklamak suretiyle, 
geleceğe ışık tutmaktadır. 

Bu müzakereler, gelecekte yargı tarafından da değerlendirilecek, tetkik edilecektir. Yasalar, 
açıklanması gereken, yorumlanması gereken bazı yönleriyle de, yine, bu Meclis zabıtlarından, bu 
kürsüde fikir beyan eden değerli milletvekillerinin görüş ve kanaatlerinden elbette ki istifade 
edilecektir. 

Ben, yine, bu vesileyle maddenin hayırlı olmasını diliyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

- 5 0 4 -



T.B.M.M. B:88 20.4.2001 0 : 3 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Alptekin. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. - 2942 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Aynın ihtilaflı bulunması 
Madde 18. - îdare, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın mülkiyeti üzerinde ihtilaf 

olup olmadığını, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki tapu idaresi, kadastro müdürlüğü ve hukuk 
mahkemelerinden sorarak ve mahallinde araştırma yaparak tespit eder. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, taşınmaz malın tapuda kayıtlı olmakla birlikte mahkemede 
mülkiyeti üzerinde ihtilaf olduğu veya kadastrosu yapılmasına rağmen kadastro mahkemesinde 
davalı olduğunun tespit edilmesi halinde idarece, 10 uncu madde uyarınca hazırlanan belgelerin 
tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın 
kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili uyuşmazlığın sonucunda 
belli olacak hak sahibine peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış 
ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir. 

Mahkemece, taşınmaz mal hakkındaki mülkiyet ihtilafı İle ilgili davanın tüm taraflarına, 10 un
cu madde uyarınca tebligatların ve ilanların yapılması, taşınmazın kamulaştırma bedelinin yine bu 
maddedeki usule göre tespit edilmesi ve bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili davanın sonucunda 
belli olacak hak sahibine ödenmek üzere idarece mahkemenin belirttiği bankaya 10 uncu madde 
uyarınca ve üç aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu bedelin ileride belli olacak hak 
sahibine ödenmesine ve taşınmaz malın idare adına tesciline karar verilir ve bu karar tapu dairesine 
ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın sonucunda, hak sahibi olduğuna mahkemece karar verilen 
kişinin müracaatı üzerine kamulaştırma bedelini tespit eden mahkemenin, paranın bu hak sahibine 
ödenmesi için bankaya yazacağı talimat üzerine para hak sahibine ödenir. 

Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin 
yokluğunda yapılır. 

Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı 
gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar 
verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi 
aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir. 

Mahkemece tespit edilen bu bedel taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırma 
bedelidir. 

14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından 
idarî yargıda iptal davası açılması ve idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesi halinde mahkemece, idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun 
sonucuna göre işlem yapılır. 

Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal veya maddî hatalara karşı adlî mahkemelerde 
açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebligat ve ilan belgelerinde 
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açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş 
ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur." 

BAŞKAN- 10 uncu madde üzerinde ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Trabzon Millet
vekili Sayın Ali Naci Tuncer'e aittir. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA ALİ NACİ TUNCER (Trabzon)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil

leri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, Anayasanın 35 inci maddesinin vatandaşlara tanıdığı 
mülkiyet edinme hakkının değiştirilmesi veya takyidini önermektedir. Bu nedenle, kamulaştırma 
hukuku çok önemli bir hukuk mevzuatıdır. 

Kamu yararı nedeniyle mülkiyetler bazen cebren alınabiliyor. Bunu da, Anayasanın 46 ncı 
maddesi tadat etmiştir. 46 ncı maddeye göre, asıl olan, kamulaştırma bedelinin peşin ödenmesidir; 
ancak, zorunlu hallerde -ki, Anayasa da bunu tadaden saymıştır- taksitle de ödeme yapılabilir. 

Görüşmekte olduğumuz madde de, aynın ihtilaflı olması halinde ne yapılacağını tadat etmek
tedir. Malumları olduğu üzere, eskiden, kamulaştırılacak gayrimenkulde ihtilaf olduğu takdirde, bu 
ihtilafın halli bekleniyordu ve o halledildikten sonra ancak kamulaştırma yapılabiliyordu ve bu, çok 
zamana baliğ oluyordu. Bu nedenle, şimdi, yeni bir usul getirildi; burada, daha önceki maddelerde 
tespit edilen prensipler çerçevesinde, bu aynın ihtilaflı olup olmadığını, kamulaştırmayı yapacak 
idare, mahkemelerden, tapulamadan ve mahallinden tetkik edecek, tapu kaydından tetkik edecek; 
eğer, ihtilaf varsa, mahkemeden, bunun tescilini talep edecek; tabiî, tescilini talep ederken de, bunun 
bedelinin de tespitini isteyecek. Mahkeme, bu tescil işlemini yaparken, tespit edeceği bedelin, 
idareye göstereceği bir bankaya depo edilmesini talep edecek. Getirilen hükümle, bankadaki bu 
hesabın üç aylık vadeli bir hesap olmasını kanun tasarısı öneriyor. Bu davalar, çoğu zaman, çok 
uzun müddet alıyor; üç ay içerisinde bitmeyebiliyor. Büyük meblağlar olduğu için de, banka, üç ayı 
doldurduğunda, bunu, vadesiz hesaba çevirebiliyor; ki, çoğunlukla da öyle oluyor. O nedenle, bu 
"üç aylık" ifadesinin "üçer aylık" şeklinde değiştirilmesinin yararlı olacağı inancındayım. 

İkinci bir husus, eğer, peşin olarak ödenecekse, yani, 3 üncü maddeye göre taksitli yapıl
mayacaksa, bedelin tamamının bir bankaya bloke edilmesini mahkeme emrediyor ve oraya bloke 
ediliyor; ama, 3 üncü maddeye göre taksitle ödenecekse, bunun ne prosedürde olacağı belirtil
memiş. Biliyorsunuz, taksitle olan kamulaştırmalar, çok büyük meblağlı kamulaştırmalardır. Dev
let, bunu, ancak, azamı beş yıl içerisinde eşit taksitlerle ödeyecek ve altıda l'den aşağı da ilk taksit 
olmayacak. Madem ki, bu kadar büyük bir meblağı, biz, hükmen, devlete veriyoruz -tesciline karar 
veriyoruz- bu hükme paralel olarak da en azından, mahkemece belirlenecek birinci taksitinin, aynı 
şekilde, bir hesaba bloke edilmesi gerekir. Aksi takdirde, bürokratik engelleri hepimiz biliyoruz, bu 
kadar büyük bir malı elinden gitmiş bir vatandaşın ilk taksitini almakta ne kadar zorlanacağını tak
dirlerinize arz ediyorum. Bu kısmın, getirilen diğer hükme paralel olarak mutlaka yeniden düzen
lenmesi gerekir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu kanun tasarısı, yasama dönemime başladığım, yani, milletvekil
liğine başladığım dönemden itibaren bu Yüce Kurula gelmiş ve benim üzerinde konuşma yaptığım 
en mükemmel kanun tasarılarından birisidir. Bunu hazırlayan bürokratlara, Plan ve Bütçe Komis
yonuna ve hükümete teşekkür ediyorum. İşte, böyle üzerine alın teri dökülerek gelecek kanun 
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tasarılarını bekliyoruz. Bu kanun tasansının, bu çerçevede düzeltildikten sonra kanunlaşmasında 
yarar görüyoruz, zaten Grup olarak da biz buna destek veriyoruz. İnşallah, memleketimize, mil
letimize hayırlı olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tuncer. 
Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini, Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya ifade edecek

lerdir. 
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
FP GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
653 sıra sayılı tasarının 10 uncu maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu 

vesileyle tekrar saygılarımı sunuyorum. 
Değerli arkadaşlar, az önce 3 üncü maddeyle ilgili konuşurken de arz ettim; yani, yasa tasarının 

geneli konusunda iktidarın da muhalefetin de muvafık olduğu bir yasa tasarısı. Tabiî, her zaman da 
muhalefetten muvafakat beklemeyin; adı üzerinde, muhalefettir, muhalefetini yapacak. Mesela, şu 
yasa tasarısının teknik dizaynı açısından da bir eleştiri gerekiyor bunu hazırlayanlara. Yani, içimiz
de çok iyi dilci arkadaşlarımız vardır. Belagati, feraseti, tuluatı, edebiyatı, kabiliyeti olan arkadaş
larımız şu metni hazırlarken, bu kadar uzun maddeler, her paragrafı bir madde; hemen hemen de 
farklı hüküm ihtiva eden, okurken neyi anlattığını anlamakta ilk etapta bakanların zorluk çekeceği 
bir metin. 

Değerli arkadaşlar, hukukta bir tabir var, muhkem ve müteşabih; muhkem, kesin, kanunlar 
muhkemdir, açık hükümler ihtiva ederler. Okuyucunun, özellikle ilgilinin -bu ilgili, çok kere, 
davayı açan insanlar olmayabilir; yani, o yasanın ilgilisi, doğrudan mağduru olmayabilir veya 
murafaa için yetki verdiği avukatı olmayabilir- mücerret olarak yasaya baktığı zaman, kişi, bu 
yasanın neyi anlattığını bilmesi lazım. 

Bu tasarıyı defaatle okudum. İktidarın böyle bir sorunu yok muhtemelen, yani, okuma zorun
luluğunuz yok; çünkü, hakikaten, olsaydı, az önce, Sayın Nail Çelebi'nin önergesine evet derdiniz. 
Sanki, sakın bu görüntü bozulmasın... Kime karşı bozulmasın?! Yani, yaptığımız şeyin en doğ
rusunu yapmak bizim görevimiz değil mi... Üç gün sonra, bir başka yanlışı düzeltmek için yeniden 
Genel Kurulu işgal etmek yerine, doğruları yapmak burada bizim görevimiz değil mi. Böyle olmalı; 
ama, bakıyorum ki, o mütecanis yapı bozulmasın... Grup başkanvekilleri birbirine bakıyor, arka öne 
bakıyor, ön arkaya bakıyor!.. Keşke bunlar olmasa; ama, bu yanlışı görüyoruz değerli arkadaşlar. 
İşte, tasarının metinlerinde de bu var. 

Bu madde, doğrudan doğruya aynî ihtilafların bulunmasını giderici önlemler paketi ihtiva 
ediyor; ama, çok farklı şeyler var; mahkemelere sunulacak, bilirkişiler görüş beyan edecek. Çok 
farklı... Sonuçta, doğruları anlattığını kabul etmek lazım; ama, anlatımın usulünde, üslubunda fev
kalade sıkıntı çekiyoruz. 

Dolayısıyla, ben, kanunların, muhkem, açık, net ifadelerle sunulması gerektiği ve kısa cüm
lelerle ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bu metinleri hazırlayan arkadaşlarımızın, hiç olmazsa bundan böyle, ki, daha önceki yasa bu 
yönüyle biraz daha düzgündü, onu da ifade edeyim; yani, şu mevcut değişime uğrattığımız yasanın 
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önceki metni, anlaşılırlık bakımından ve kısalık, netlik bakımından daha düzgündü. Tasarı, mana 
itibariyle düzeltilmiş; ama, sunumu ve takdimi itibariyle daha fazla sıkıntı meydana getirmiş. 

Değerli arkadaşlar, burada bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Dediğim gibi, genel 
anlamda destek verdiğimiz bu tasarı, insanların aynî, yani mallarına yönelik birkısım olumsuzluk
ları gidermek ve hakları üzerinde, üçüncü şahısların taleplere karşı -bunlar idare de olsa, bunlar 
kurumlar da, belediyeler de, devlet kuruluşları da olsa- mallarını güvence altına almaktır. Önceki 
maddede arz ettim, bu, Anayasanın da amir hükmüdür ve yasaların da talep ettiği şey bu idi. Geç
mişte bu konuda ciddî sıkıntılar yaşandı. Özellikle, 12 Eylül sonrası "tedbirler yasası" adı altında 
1981'den sonra çıkarılan yasalarla, çok sayıda mağdur edilen insanın gayrimenkullerine âdeta el 
konuldu. Nitekim 1983'te bu yasa çıkınca düzenleme yaptı; ama, gelen bu yasayla vaki olan düzen
lemede de tezyidi bedel davaları açıldıktan sonra bile, kişilerin, yani muhatapların, mülk sahip
lerinin paralarının tediyesi yıllar aldı. Mesela, örnek bir vaka olarak söylemek gerekirse, Bafra 
Belediyesinin o dönemde, 1984 yılında istimlak ettiği bir yerin bedeli ancak 1991 yılında ödenebil-
miştir. Yani, ciddî bir sıkıntı! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen toparlayınız Sayın Uzunkaya. 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Bitiriyorum. 
İstimlak bedeli 1991 yılında 1984'ün rakamıyla ödenmiştir. Bu, ciddî bir mağduriyettir. 

Değerli arkadaşlar, bir hususu, konu dışı gibi de olsa belirtmek istiyorum. Demin Sayın Çelebi 
"Anayasanın 10 uncu maddesi, hakikaten, insanların temel haklarını, eşitlik gibi değerleri koruyor" 
dedi. Aslında bu konuları sadece madde planında değil, insanların temel değerleri açısından da ele 
almak lazım. 

Bakın, değerli arkadaşlar, bugünkü gazetelerde okuduğum haber doğruysa -özellikle de 
buradan Sayın Bartın Valisini uyarıyorum, İçişleri Bakanının da bir konuya dikkatlerini çekmek is
tiyorum -bir valinin bir ilde toplum içinde âdeta tetikçilik yapmaya hakkı yoktur. Bakın, Bartın'da 
imam hatip tatil edilmiştir. İmam hatip bir hafta süreyle tatil edilmiş; sebep: cumhuriyet tarihinde -
Sayın Mili Eğitim Bakanı az önce buradaydı, nereye gitti bilmiyorum, yukarıda da, dün komisyon
da da bulamadık zatıâlilerini- 1900... Bakın il defa 64... Sayın Bakan, Millî Eğitim Müdürü burada 
ne diyor biliyor musunuz; "Sizler teröristsiniz, size polise teslim etmek lazım." İmam-hatip okulun
da okuyan 6 ncı, 7 nci sınıftaki kız çocuklarına!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, lütfen müsaade edin, cümlemi bitiriyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim, sözünüzü tamamlayın. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - "teröristsiniz" diyen bir millî eğitim müdürü, o makamda 

durmamalıdır! Okutulan, elinde silahı olmayan, sadece başının örtüsüyle onu terörist ilan bir millî 
eğitim müdürüne, terörün ne olduğunu anlatmak ve öğretmek de, herhalde, Millî Eğitim Bakanının 
ve bu hükümetin borcudur. Kaldı ki, Sayın Valiyi de tekrar uyarıyorum; Bartın'ı germeye, bu kadar 
ekonomik problemin olduğu bir yerde ülkeyi germeye kimsenin hakkı yok. YÖK'ün, Türkiye'de 
yaptıkları yetmemiş gibi, Kıbrıs'ta da başörtüsü yasağını getiren bir YÖK'ü de burada şiddetle ve 
nefretle kınıyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uzunkaya. 
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Sayın milletvekilleri, 10 uncu madde üzerinde bir önerge vardır. (Gürültüler) 
Karşılıklı konuşmayalım efendim... Karşılıklı konuşmayalım... 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Evet, Başkanım, devam edelim. 
BAŞKAN - Önergeyi bekliyoruz. 
Önerge, muhtemelen hükümet önergesi olacak; ufak tartışmalardan çıkan bir sonuca hükümet 

katıldı; bunu yazıya döküyorlar arkadaşlar. Biraz, lütfen, sabredelim. Sonradan kanun çıkarıp 
düzeltmektense, sıcağı sıcağına düzeltmekte fayda var efendim. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Bugün mübarek cuma günü, tatil günü, herkes iline, ilçesine 
gidecek. Mademki çalışalım diyor iktidar; biz de bazı şeylere itiraz hakkımızı kullanıyoruz, buyur
sunlar; karar yetersayısına saygı duysunlar. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sırası geldiğinde talep edersin. 
BAŞKAN - Talep ederseniz, oylama sırasında talep edin, şimdi olmaz. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun)- İnşallah, oylama sırasında talep edeceğim. 
AHMET KABİL (Rize) - Hakkını geri alıyor... 

BAŞKAN -Ahmet Bey sizin yerinize geri aldı onu. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun)- Ahmet Bey kendi hakkını geri alır; benim hakkımı ben kul
lanırım, geri alırım. 

BAŞKAN - Siz de hakkınızı oylamaya geçerken kullanın, lütfen. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - İnşallah efendim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.21 

© 

- 5 0 9 -



T.B.M.M. B:88 20 .4 .2001 0 : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Mehmet Vecdi GÖNÜL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet AY (Gaziantep), Levent MISTIKOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
7.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 653) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Görüşmekte olduğumuz 10 uncu madde üzerinde bir önerge vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında "üç aylık" ibaresinin "üçer aylık" şeklinde 

değiştirilmesini ve bu fıkranın sonunda 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasına göre yapılan kamulaştır
malarda mahkemece belirlenecek kamulaştırma bedelinin ilk ve takip eden taksitlerin de mah
kemenin belirlediği bankadaki üçer aylık vadeli hesaplara yatırılır" hükmünün eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Edip Safder Gaydalı 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Çoğunluğumuz yoktur, takdire bırakıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Gerekçeyi okutun isterseniz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum, peki efendim. 
Gerekçe: 
Taksitle ödemede taksitlerin üçer aylık hesaplara yatırılması hususuna açıklık getirilmiştir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı Hükümetin önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir, 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, maddenin oylamasında karar yetersayısının aranıl
masını istiyorum. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Demin istemedin!.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Mikrofonunuz açık, buyurun. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Sayın Başkanın, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında, yine -bu önergeye paralel olarak- "üç aylık" 
ibaresi var, onun da "Üçer aylık" olarak düzeltilmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Bu önergeye paralel olarak; evet. 
Bu madde içerisindeki insicamı sağlamak bakımından, kabul ettiğiniz önerge ve Komisyon 

Başkanımızın ikazı istikametinde... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yetersayısı aranılması talebimizi geri aldık efendim. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Geri aldık efendim karar yetersayısı aranılması talebimizi. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
10 uncu maddeyi, kabul edilen önergedeki değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde, bu düzeltmelerle kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. - 2942 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 19. - İdare öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz 

malın, 21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mal
larından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder. 

İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı ol
mayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu malların
dan olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunul
duğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat 
yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zil
yedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının ger
çekleşip gerçekleşmediği belirtilir. 

İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmaz malın 
bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tes
pitiyle, bu bedelin peşin veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 
yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir. 

Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede 
tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşın
maz malı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirt
meye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu idareye, 
bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder. 

Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşın
maz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede 
en az bir defa ilan edilir. 

İlanda; 
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı, 
b) Zilyedin kimliği, 
c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka, 
d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden 

itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 
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e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma 
bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 

Belirtilir. 

Son ilandan itibaren 30 gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği 
takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya 
bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksidin 
yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair 
makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mah
sus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına 
yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tes
ciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve 
paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Bu müddet içinde Hazine veya üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmesi halinde ise, mah
kemece, tespit edilen kamulaştırma bedelinin ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye ödenmek 
üzere idarece ilanda belirtilen bankada açılacak üç aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, taşın
maz malın idare adına tesciline karar verilir. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması, o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel 
hükümler dairesinde zilyet aleyhine, bedele istihkak davası açmak hakkını düşürmez." 

BAŞKAN - 11 inci madde üzerinde ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili 
Sayın Ali Oğuz'a ait; buyurun Sayın Oğuz. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 653 sıra 

sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, 24 maddeden ibaret bulunan tasarı üzerinde, arkadaşlarımız, gerek 
genel gerekçe üzerinde gerekse maddeler üzerinde, tasarıyı ince ince tarayarak, görüşlerini ifade et
tiler. Halen yürürlükte bulunan kanunun aksayan taraflarıyla birlikte, getirilen yeniliklerle, kanun
da bir hayli değişiklik yapılmış, gerek mükellef lehine gerekse kamulaştıran idareler lehine hüküm
ler getirilmiştir. 

Elli yıllık hukuk hayatını avukatlıkla geçirmiş bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum ki, İstan
bul'da, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve diğer caddelerin açılışı münasebetiyle ortaya çıkan istim
lak davalarında, özellikle patron avukatlar ihdas edilmişti; kimse, onların elinden davaları alamaz
dı, harçlarını yatıracak avukatlar da çok az bulunurdu. Hâkimlerin durumu, bilirkişilerin durumu da, 
o zaman, oldukça sıkıntılıydı. Davalar mahkemelerde beklerdi,'kararların çıkmasından sonra tah
silatın yapılması bir problem olurdu. Bunların hepsi zaman içerisinde aşıldı. 

Arkadaşlarımız dile getirdiler ve ifade ettiler ki, eski İstimlak Kanunu, anlaşılması, kısa olması 
ve öz olması bakımından bugün getirdiğimiz kanundan daha rahat bir kanundu; hem anlaşılması 
bakımından rahattı hem de tatbikatı bakımından rahattı. 

Şimdi, arkadaşım, neredeyse 10 dakikada okudu maddeyi, elan bana 5 dakika içerisinde mad
de hakkında görüşlerimi bildirmek kaldı. Ben de şunu söylüyorum ki, gerek maddenin geneli 
üzerinde gerekse 1 inci, 2 nci, 24 üncü madde ve yürürlüğe kadar olan maddelerin hepsinde, mut
laka, bir kolaylık getirilmiştir ve çok da mesafe katedilmiştir. 
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Ben, bunu ifade ederken, aklıma gelen bir fıkrayı ifade edeceğim; keşke kız kardeşlerim burada 
olmasalardı, keşke gelmeselerdi, biraz çirkin olacak; ama, bağışlasınlar. Kızın biri evlenmiş, etraf
tan müdahale etmişler "Kızım, kocan çok çirkin" demişler; o da "Merhamet edin, babamın evinde 
o da yoktu!" demiş. (Alkışlar ve "Kısa kes Sayın Oğuz!.." sesleri) 

Şimdi, şu kanun, çok mesafe katetti, bunu kabul etmek lazım ve bu mesafede hem istimlak 
eden hem de malı istimlak edilen lehine; hem hizmet gören avukat hem de gerek mahkeme gerek 
Yargıtay ve gerekse müesseseler, kurumlar bakımından bir hayli kolaylıklar getirilmiştir; bunu in-

, kar etmek mümkün değil. 
Bu kanunun memleket ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, gecenin bu saatinde "kısa kes" 

diyen arkadaşlarıma, kısa keserek, hürmet ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz. 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç ifade edecekler; 

buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
DYP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci maddesi 
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilFeri, bu Kamulaştırma Kanunu, hakikaten çok önemli bir kanun. Devletle, 
belki, Türkiye Cumhuriyetiyle eşdeğer yaşıtta; ama, eskiden var olan kanun, 1983'te Konsey 
zamanında, Millî Güvenlik Konseyi zamanında değiştirildi. Tabiî, bu, vatandaşın mülkiyet hakkına, 
devletin zorla el atmasıdır; zor alım yoluyla, devletin, mülkiyet hakkına el atmasıdır. Bu zorla el at
ma konusunu düzenlerken, bence, çok ciddî incelemeler yapmak lazım. 

Şimdi, bu maddede, tapusuz gayrimenkullere el atmayla ilgili konular düzenleniyor. Bizim 
Anayasamızda bir hüküm var, diyor ki; kanun tasan ve teklifleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmeden önce Danıştayın mütalaası alınır diyor; istişarî mütalaa alınır. Aslında, bana göre, 
bu kanunda da, hükümet, Danıştayın istişarî mütalaasını alsaydı, bana göre, çok daha isabetli 
hareket ederdi; çünkü, bu kanunla ilgili olarak, Danıştaya çok ihtilaflar geliyor ve devletin de 
burada çok zararı oluyor. Bu Kamulaştırma Kanunu konusunda Yargıtayda da çok ciddî kararlar var, 
çok içtihatlar var. Bunları, bence, hükümet, böyle alelade düzenleyip buraya getireceğine, çok cid
dî bir inceleme yaparak Meclisin huzuruna getirse, Meclis de bunları enine boyuna tartışır; bence, 
çok isabetli karar vermiş olur. Biliyorsunuz, büyük baraj inşaatlarının kamulaştırmasında dönen 
dolapları biliyorsunuz. Bazı avukatlar bilirkişilerle anlaşıyorlar, korkunç derece fahiş fiyatlar belir-
liyorlar. Bunun üzerine, tabiî, böyle çok fahiş, fiyatlarla tezyit bedelleri gidince, bu defa, devlet de 
diyor -devletin yönetiminde bulunanlar- hiç olmazsa l'e 5 aldılar, haydi, ben de parasını biraz geç 
ödeyeyim şeklinde bir uygulama yapıyor. Bunun üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine git
tiler. Tabiî, orada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, bu kritik konular da aslında tartışılmadı; 
yani, iddia edilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de, zaten, Türkiye'ye bakış açısı çok 
peşin hükümlü olduğu için, maalesef, burada da, devletimizin aleyhine çok ciddî kararlar verildi. 
Mesela, bir bakıyorsunuz, bir yer kamulaştırılıyor; kamulaştırmada, Yargıtayın içtihadı var; diyor 
ki, eğer, orada ağaç varsa, o ağaçların bedelleri kamulaştırma bedeline eklenir. Halbuki, kamulaş
tırma kararı alınmış; ondan sonra, devlet, el koymuş veyahut da şerh koymuş tapuya. Bir bakıyor
sunuz, Yargıtayın bu içtihadını bildiği halde vatandaş, gidiyor, oralara ağaç dikiyor ve bu ağaç, iki 
sene sonra, üç sene sonra su altında kalacak veyahut da orada kamu hizmetini getirecek tesisin 
yapılması nedeniyle kesilecek; ama, oradaki o ağaçlar kesilecek veya kaybolacak, vatandaş da bir-
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sürü kamulaştırma bedelini alıyor. Bence, bunları incelemek lazım, devletin menfaatini düşünmek 
lazım; hem devletin hem de vatandaşın menfaatim düşünmek lazım. 

Mesela, bizim Tunceli'de, Keban Barajı, Elazığ bölgesinde yapıldı. Elazığ'da, Keban Barajı 
yapılırken, birçok köyler kaldırıldı. O zaman, bu köylülerimizin büyük kısmı yerinden yurdundan 
oldu. Bir kısmı, gitti, şehirlerde bir daire falan aldılar; ama, çoğu da mağdur oldular. En büyük mağ
duriyet de şöyle oldu: Keban Barajının yarattığı bu göl nedeniyle, Elazığ'da, işte, Tunceli'nin, 
mesela, Çemişkezek'i, Hozat'ı, Pertek'i çevre illeriyle irtibatı kesildi. Aslında, o zaman oraya bir 
köprü yapılsaydı... Yani, orada çok lüzumsuz birtakım masraflar yapıldı, o feribotlar için belirli is
keleler kuruldu, birileri para aldı, cebine attı, gitti; ama, orada, inanınız ki, saat 17.00'den sonra, 
mesela, bugün, Pertek'teki bir vatandaş şehir dışına çıkamıyor; niye; Keban Barajından dolayı. 
Keban Barajının getirdiği nimetten ülkemiz yararlandı; elbette yararlansın; ama, külfetini o yöre 
halkı çekiyor. Aslında, Türkiye'de, bu da son bir uygulama... Bayındırlık Bakanı, burada, bir açık
lama yaptı, dedi ki: "Efendim, işte, Pertek Köprüsü 400 ilâ 700 metrelik iki alan, uzunluktur, 
yapılabilir" dedi; yani "paramız yok" dedi. Aslında, bu, 30-35 trilyon liradır. Bana göre, mademki 
Keban'da elektrik üretiliyor, bu elektrik üretimi de Türkiye'nin birçok yörelerinde kullanılıyor, 
oraya bir köprü de yapılabilir; yani, 40-50 trilyonluk bir hizmette; o kadar... Yani, o şehri, o bölgeyi, 
bir de, kuzeyi güneye bağlayan bir yol; yani, bu da çok önemli, taa Trabzon'dan gelen bir yol. Ben
ce, bunları, çok enine boyuna tartışmak ve bu kanunları, ülkeye ve halka faydalı, en iyi şekilde hiz
met edebilecek bir seviyede düzenlemek gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, maalesef, işte, bir Avrupa, IMF veyahut da Dünya Bankası 

bize, işte, şu kanunları düzenleyin diyor; ama, bu kanunları, inanmanızı istiyorum ki, hiçbir yaban
cı ülke, başka bir ülkenin gerçekten refahı, yükselmesi, huzura kavuşması için samimi telkinlerde 
bulunmaz. Bu milletin en iyi menafaatını bu ülke halkı düşünür, bu ülkenin uygulamalarını bilen in
sanlar düşünür. 

Kanun hayırlı olsun diyorum; ama, ben inanıyorum ki, bu kanunda getirilen birçok şeyler de 
uygulanabilir nitelikte değil; birtakım gözü açıklara da ileride birtakım kaynaklar sağlayabilecektir. 
İşte mesela bir maddede -ileride geliyor- kamulaştırma ihtilafı kesin hüküm haline geldikten sonra, 
işte, şu kadar hizmette kullanılmazsa bedeli ödenir. Peki, o kadar adam almış bedeli kullanmış, o 
paranın enflasyon değeri var; yani, bunların enine boyuna tartışılması gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP, FP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Sayın Başkanım, bir önceki 10 uncu maddede kabul edilmişti, şimdi, bu maddenin sondan bir ön
ceki fıkrasının da "üçer aylık vadeli" olarak düzeltilmesini talep ediyoruz efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bir önceki madde kabul edilen "üç ay" yerine "üçer ay" şeklindeki öner
genin, bu maddeye de sirayet ettirilmesi zarureti var. Bu, öbürü önerge olduğu için, bu, redaksiyon 
haline gelmiştir; bu sebeple oylamayı tekrarlatacağım. 

Yalnız yine de Hükümete sormam lazım; katılıyor musunuz efendim? 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Katılıyorlar. 
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Bu değişikliğiyle, tekrar, 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde, bu redaksiyonla kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. - 2942 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "16, 17 ve 19 uncu 
maddelere dayanılarak" ibaresi "Bu Kanun uyarınca" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - Fazilet Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 

FP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 653 sıra sayılı yasa tasarısının 12 nci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza geldim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 12 nci maddeyle, 2442 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasın
daki "16,17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak" ibaresi "Bu Kanun uyarınca" şeklinde değiştiriliyor; 
yani, kısaca şu: 

Değerli arkadaşlar, 20 nci madde, kamulaştırılan taşınmazın boşaltılmasıyla ilgili bir maddedir; 
yani, Kamulaştırma Kanununun biraz önce saydığımız, 16, 17 ve 19 uncu maddelerinde ise, 
kamulaştırılan bu yerler... 16 nci maddede, acele işlerde, hemen el konulup tapuya tescil düzenliyor
du; 17 nci maddede ise, tapulu taşınmaz malların tapuya tescili işlemleri düzenleniyor, 19 uncu 
maddede ise, tapuda kayıtlı olmayan malların, yani zilyetlik haklarının tescili düzenleniyor. 

Şimdi, bu 3 madde numarası kaldırılıyor, sadece "Bu Kanun uyarınca" şeklinde değiştirilmiş 
olunuyor. 

Değerli arkadaşlar, bu görüşümüze göre, idare adına tescille ilgili olan bu madde kanun tekniği 
açısından da uygundur; bu konudaki değişikliği benimsiyoruz. 

Arkadaşlar, yalnız, bu kanun tasarısının iki önemli açmazı var. Birinci açmazı, bilirkişilik 
müessesesi düzenleniyordu; bu düzenleme biraz noksan kaldı. Odaların il idare kuruluna gönder
dikleri bilirkişi listeleri her sene aynı şekilde bildiriliyor, aynı isimler bildiriliyor. Bu isimlerin seçil
mesi de; yani, hemen hemen her sene aynı kişilerin bilirkişi olması, bazı suiistimallere yol 
açabiliyordu. Bana göre, bunlar kurayla belirlenirse daha uygun olur. Bu konuda yine bir önerge 
vardı, o önerge daha adil gibi geldi bize; çünkü, odaya kayıtlı olan... Gerçi, odaların geliştirilmesi 
açısından, sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi açısından bu önemli; ama, çok küçük yerlerde 
odalara kayıtlı insan sayısı az olacağı, oradaki resmî dairelerdeki mühendislerin, mimarların sayısı 
daha fazla olacağı için, bu ihtiyacı karşılama açısından da önemliydi. 

Bu konunun, ikinci bir açmazı ise, malî portresidir. Değerli arkadaşlar, eğer, o idarede tahsisat 
yoksa, kamulaştırma bir yıl sonrasına erteleniyor. Maliye Bakanlığı, eğer, bu konuda bütçeye bir 
fasıl koyarsa, elbette ki bu gecikmeler önlenmiş olur. 

Arkadaşlar, kamulaştırma, görüldüğü gibi, vatandaşın malına devlet tarafından zorla el konul
ması meselesidir. Değerli arkadaşlar, bu konuda bireyi razı etmek şart olmalıdır. Bildiğiniz gibi, 
Gazneli Mahmut'un döneminde yaşayan Yusuf Hashacib, idarecilere bir tavsiyede bulunuyor, yurt
taşlara şunu söylüyor: 

"1 - Bana itaat etmelisiniz, 
2- Vergi ödeyeceksiniz, 
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3- Dostumu dost, düşmanımı da düşman bileceksiniz." 
Yurttaşlar da, Sultana, şu şartlarla itaat edeceklerini bildiriyorlar: 
"İtaat ederim, ancak adil olursan" Yani, burada eğer adil bir kamulaştırma yapılırsa itaat edil

mesi lazım. 
Ee, şimdi enflasyonu düşündüğümüz zaman, vergi öderim; ama, gümüşün değerini düşürmez-

sen; dostunu dost, düşmanını düşman bilirim, mal ve canımı güvence altına alırsan... 
Değerli arkadaşlar, bu, bir sosyal sözleşmedir. Sosyal sözleşmelerde, hemen her toplumda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Erbaş, gümüşün değeri enflasyon yani... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Evet, gümüşün değeri enflasyon. Sayın Grup Başkan-

vekilimiz de söylüyor. 
Yani, bu sosyal sözleşmede, enflasyon, hakikaten, haksız olarak vatandaşın cebinden alınan bir 

miktar. 
Biz, şunu söylüyoruz, inancımız da şu: Hepiniz de biliyorsunuz -çok meşhurdur- Bursa 

Ulucamiin şadırvanı istimlak edilmek istenmiş; ancak, zorla olmadığı için, o ihtiyar hanım kabul et
memiş. Şimdi, namaz kılınmıyor, orayı şadırvan yapmışlar; yani, sonuç olarak, vatandaşın rızası 
alınarak, onun gönlü hoş edilerek istimlak yapılırsa, daha güzel olur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 81 inci Yıldönümünün 

ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirlenmesi 
amacıyla yapılacak görüşmeler için 23 Nisan 2001 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 
Birleşimi kapatıyor; hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 19.56 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Etibank'ın satılmasıyla ilgili iddialara ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/3713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

/? 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini saygı iloarz ederim. / /•') 

Sabah Gazetesi sahibi Dinç BİLGİN'e ait olan ETİBANK'a el konularak BDDK'na 
devredilmiştir. Bu bankanın Dinç BİLGİN'e geçmesinden sonra içinin boşaltıldığı, bir takım 
usulsüz krediler verildiği ve devletin bu yüzden çok büyük zararlara uğradtğı murakıp raporları 
ile belirlendiği, basın tarafından ifade edilmektedir. Yine bu Bankanın Dinç BİLGİN'e 
geçmesinden önceki sahibi Cavit ÇAĞLAR'in döneminde de gerek Bankanın Cayit ÇAĞLAR'a 
satılması ve gerekse Cavit ÇAĞLAR'in yönetiminde şube açmadan, verdiği kredilere kadar bir 
takım usulsüzlükler olduğu ifade edilmektedir. 

SORULAR 

1. ETİBANK'ın Cavit ÇAĞLAR'a satılmasında usulsüzlük yapan ve görevi ihmal eden 
kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma ve işlem yapıldı mı? Yapıldıysa sonucu ne 
oldu? 
2. ETİBANK'ın Cavit ÇAĞLAR yönetimi sırasında verildiği iddia edilen usulsüz 
kredilerden ve usulsüz şube açmalara kadar yapılanlardan ihmali görülen gerek Banka . 
yöneticileri ve gerekse bu işlerden sorumlu olan kamu görevlileri hakkında herhangi bir 
soruşturma ve işlem yapıldı mı? Yapıldıysa sonucu ne oldu? 
3. ETİBANK'ın içinin boşaltılmasına sebep olanlar ve usulsüz kredi verenlerle alanlar 
hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
4. ETİBANK'ın içinin boşaltılmasından sorumlu tutularak mal varlıklarına el konulduğu 
söylenen Dinç BİLGİN ve Zafer MUTLU'nun hangi mallarına el konulmuş olup bu el konulan 
mallar nasıl idare edilmektedir? El konulan bu mallar hakkında el konulmanın dışında ne gibi 
işlemler yapılmıştır ve yapılmaktadır? 
5. Dinç BİLGİN'e ait Sabah Gazetesi ve ATV ile diğer basın ve yayın organlarının sevk ve 
idaresi nasıl yürütülmektedir? 
6. Bu basın ve yayın organlarının son günlerde Hükümet yanlısı yayın yapması "Dinç 
BİLGİN ve Zafer MUTLU'nun" korunması karşılığında yapılıyor, seklindeki kamuoyu 
düşüncesine haklılık kazandırmıyor mu? 
7. Hükümetinizce el konulan bir kısım banka sahipleri yöneticileri hakkında davalar açılıp 
tutuklanırken, ETİBANK yöneticileri hakkında niçin bugüne kadar dava açılmadı ve 
tutuklanmadılar? Şayet bu Bankanın içi boşaltılmamış ise ve işlemlerinde usulsüzlükler yoksa 
niçin bu Bankaya el konulmuştur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI: B.02.1.HM.0.BAK.07-03/Per. 19L 04.01^ 3 1 7 1 9 
KONU: Soru Önergesi Hk. 

SÜRELİDİR 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlığı muhatap 28.02.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. 
GNS.0.10.00.02 - 7/3713-9185/21969 sayılı yazılan. 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakam Sayın Dr. Yüksel 
Yalova'nın koordinatörlüğünde cevap verilmesini tensip ettiği, ancak ilgisi nedeniyle 
amlan Bakanlığm 14.03.2001 tarih ve 543 sayılı yazılan ilişiğinde Bakanlığıma 
intikal ettirilen 7/3713-9185 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunu ilgilendiren hususlara ilişkin olarak, bu 
Kurumdan alman açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

" 1 . Etibank A.O'nın özelleştirilmesi sonrasında hisselerinin Medya ve Nergis 
Grubu'nun oluşturduğu Medya-tpek Holding A.Ş.'ne geçmesine ilişkin olarak 
usulsüzlük yaptığı ya da görevini ihmal ettiği tespit edilen herhangi bir kamu görevlisi 
bulunmamaktadır. 

2-3-4-7. Etibak A.Ş.'nin mali bünyesinin yükümlülüklerini yerine 
getiremeyecek şekilde bozulmasına neden olan usulsüz işlemlere ilişkin olarak gerekli 
incelemeler devam etmekle beraber tespit olunan hususlarda sorumluluklan açık olan 
kişiler hakkmda gerek Devlet Güvenlik Mahkemesine gerekse Şişli Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurulan yapılmıştır ve yapılacak tespitler çerçevesinde suç 
duyurulan yapılmaya devam edilecektir. 

Aynca, Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinin 30.10.2000 tarih ve 
2000/832 D.İş ve 2000/830 D.İş sayılı kararlanyla bankanın mali bünyesinin 
bozulmasında sorumlulukları tespit edilen kişilerin bilcümle malvarlıklan üzerine, 
ayni ve şahsi haklarla kısıtlanmamak ve üçüncü şahıslara devir ve temlik edilmemek 
üzere ihtiyati tedbir konulmuş ve sözkonusu gerçek kişilerin yurtdışına çıkışları 
yasaklanmıştır. Aynca, sözkonusu kişilerin, takiplerde kullanılmak üzere mal 
beyanlan talep edilmiş, banka zararının 60 gün içinde iade ve tazmin edilmesi için 
ihtarnameler çekilmiştir." / y 

Bilgilerine arz olunur. / / 
4cemal DERVİŞ 
Devlet Bakam 
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2.- İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu'nun, AİHM'nde Türkiye aleyhine açılan 
davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/3752) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam Sayın Prof.Dr.Hİkmet Sami TÜRK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.2.2001 

EmreKOCAOĞL] 
İstanbul Milletveki 

1. Ülkemizde sistematik olmasa da zaman zaman meydana gelen insan 
baldan ihlallerinin; hem vatandaşlarımızı mağdur ettiği, hem de milletin 
devlete olan güvenini zayıflatarak demokrasiye ve Cumhuriyete zarar 
verdiği şüphesizdir. Bu ihlallerin bir başka vahim tahribatı da, 
devletimizin uluslar arası itibarına zarar vermesidir. Bu çerçevede, 
şimdiye kadar, muhtelif ihlal iddialarıyla Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesine vatandaşlarımızın yaptığı şikayetlerin sayı ve mahiyet 
olarak yıllara göre dökümü nedir? 

2. Bu şikayetlerin kaçı ne şekilde sonuçlanmıştır ve kaçı halen 
görüşülmektedir? Bunların yıllar itibariyle dökümü nedir? 

3. AİHM'de Türkiye şimdiye kadar ne kadar tazminata mahkum olmuştur? 
Dostane çözüm yoluyla ödenen toplam para ne kadardır? Bunların, yıllar, 
mahiyet ve ihlali yapan kamu birimi (yargı, emniyet, jandarma, maliye, 
vs. gibi) itibariyle dökümü nedir? 

4. AİHM'de tazminata mahkum olarak ve/veya dostane, çözüm yoluyla 
Türkiye'nin kıt mali kaynaklarının bu yolda israf edilmesi; ihlal failleri 
kamu görevlisi olduğuna göre, şüphesiz ki, yolsuzluk tanımına girer. Ve 
yine şüphesiz ki; Hükümetimiz bütün yolsuzluklarla mücadele ettiği gibi, 
bu tür yolsuzluklarla da mücadele etmelidir. Bunun çaresi de, ihlallerin 
önlenmesi ve faillerin cezalandırılması kadar, insan haklan ihlalleri 
nedeniyle ödenen bütün tazminat ve benzeri ödemelerin faillerine (yani 
ihlali yapan kamu görevlilerine) rücu edilmesi ve onlara ödettirilmesidir. 
Bakanlığınızın ve/veya Hükümetimizin bu yolda bir çalışması var mıdır? 

- 5 1 9 -



T.B.M.M. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Bakan: 
sn 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 02/03/2001 tarihli 
ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9365 sayılı yazınız. 

b) 15/03/2001 tarihli ve 403 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu 
tarafmdan Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandınlması istenilen 
7/3752-9281 Esas NoJu soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili cevaplarm 
derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.HilanetSaımTÜRK 
Bakan 

B : 88 20 . 4. 2001 O : 4 

ANKARA 
(M/2001 
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T.C. ANKARA 
ADALET BAKANLIĞI .J.J2001 

Bakan: 

Saym 
EmreKOCAOĞLU 
İstanbul Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandınlmasım 
istediğiniz 7/3752-9281 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur: 

Soru önergesinde yer alan konulara ilişkin Dışişleri Bakanlığından alınan 
veriler doğrultusunda oluşturulan istatistiki bilgiler ekte sunulmuştur. 

Öte yandan, 57. Hükümet Programı çerçevesinde çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof.Dr.Hikmet Sami TÜRK 
Bakan 
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iAVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURULAR 
HAKKINDA İSTATİSTİK! BİLGİLER 

(18.04.2001 TARİHÎ İTİBARİYLE) 

NOT: Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine, Türkiye Aleyhinde Yaklaşık 5000 Başvuru 
yapılmıştır. Davaların çoğu kişisel başvurular olup, 2250 tanesi Güney Kıbrıslı Rumların 
başvurulandır. Bunun yanında yaklaşık 1500 kadan da Güneydoğu Anadolu'daki 
vatandaşlanmızca yapılmıştır. Bireysel başvurular dışmda, ülkemiz aleyhine 
Danimarka'nın bir devlet başvurusu ile Güney Kıbns Rum Kesmi' nin 4 üncü defa 
yaptığı bir devlet başvurusu da bulunmaktadır. Aynca 40 başvuru kabul edilemez 
bulunmuş, 45 adedi kayıttan düşürülmüştür. Söz konusu başvurular sonucunda 
Mahkeme 108, Delegeler Komitesi tarafından toplam 10 karar sonuçlanmış olup 
bunlardan; 101 tane aleyhimize, 7 tanesi lehimize ve 2 karar kayıttan silinme karan 
vererek sonuçlanmıştır. Aynca 37 başvuru da Dostane Çözümle sonuçlanmıştır. 
Türkiye' nin lehine sonuçlanan 7 başvurunun konulan, "Yaşam Hakkı"', "Mülkiyet", 
"Din Ve Vicdan özgürlüğü" ve "Göz Altı Süresinin Uzunluğu" , "Kötü Muame" ve 
Güneydoğu Anadolu Kaynaklı "Ev Yakma ve Kötü Muamele" başvurulandır. 

j ^ ı r a Başvuruların Konularına Göre Dağılımı 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Güney Kıbrıs Rum Kesiminden Yapılan Başvurular 

Kamulaştırma Bedellerinin Geç ödenmesi 

Köy Yakma Ve Boşaltma 

İşkence Ve Gözaltı Süresinin Uzunluğu 

Kayıp - Faili Meçhul Ve Yaşam Hakkı 

Düşünce Ve İfade özgürlüğü 

Adil Yargılama 

Y.A.Ş. Karanyla T.S.K T)an Uzaklaştırılan Subaylar 

Mülteci Başvurusu 

Sendika Hakkı Ve Parti Kapatma. 

Devlet Başvurusu 

Yürürlükte Olmayan Kanun Uygulaması 

Aile Hayatı Ve Konut Hakkı 

Not : A.İ.H.M Sekretaryasından alınan gayri resmi bilgilere göre başvuru sayısı yaklaşık 
5000 civarındadır. 
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ÖDENEN VE ÖDENECEK OLAN TOPLAM MİKTARLAR 

TÜRK LİRASI KARŞILIĞI ÖDENEN TAZMİNAT 
MİKTARI 

MANEVÎ TAZMİNAT 
MADDİ TAZMİNAT 
YARGILAMA GİDERİ 

TürkDraa Olarak Ödenen 

İNGİLİZ STERLİNİ 
87.000 

302.231 
126.321 
515.552 

AMERİKAN DOLARI 
1.000 
9.557 
— 

10.557 

FRANSIZ FRANGI 
775.000 

4.113.976 
163.524 

5.051500 

179560.885.000 

DÖVİZ OLARAK ÖDENEN 
TAZMİNAT MİKTARI 

MANEVİ TAZMİNAT 
MADDİ TAZMİNAT 
YARGILAMA GİDERİ 

Dövizolarâ ödenen 
Toplam Tazminat 

İNGİLİZ STERLİNİ 
62.500 
59.624 
49.000 

171.124 

AMERİKAN DOLARI 
2.000 

136.249 
1.000 

139.249 

FRANSIZ FRANGI 
620.000 

1.000 
269.281 

890.281 

DÖVİZ VE TÜRKLİRASI OLARAK ÖDENECEK 
TAZMİNAT MİKTARI 

MANEVİTAZMİNAT 
MADDİ TAZMİNAT 
YARGILAMA GİDERİ 

h&övizveTürklJrası olara 
^ ödenecek 

Toplam Tazminat 

INGILIZ 
STERLİNİ 

272.259 
310.920 
180.942 

764:112 

AMERİKAN 
DOLARI 

981.000 
530.281 
17.000 

1.528.281 

FRANSIZ 
FRANGI 

580.000 
68.024 

138.9000 

786.924 

ALMAN 
MARKI 

43.000 
474.639 

1.500 

519.139 

TÜRKLİRASI 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

IS-İnrjiUıStcrüd 
ff- Fransız Frar.gı 
$ • ABD Dolan 
DM-AkmMerh 

- 5 2 3 -



Mahkeme K. 

DOSYA NO 

3.7.92.1994 

3.7.51.1994 

3.7.142.1894 

3.7.4.1830 

3.7J.1990 

3.7.72.1933 

3.7.711863 

3.7.SS.1S83 

3.7.211.1883 

3.7.15.1992 

3.747.1994 

3.7.63.1894 

3.7.33.1994 

3.7.104.1993 

ıran 

ADİ 

EMİNE 

SKOUTARI0OU 

ŞÜKRAN 

AJJİHAT-NASİ-
HAYDAR 

SAOt 

MfTAP 

ABOURRAHMAN 

ZEKİ 

FARUK 

SARİYE 

UEHD) 

AZİZE 

MEHMET 

SIRRI 

SALİH 

SOYADI 

YILMAZ 

AYDİN 

SARatN-YAĞCHOniU 

MANSUR 

MÜFTÛOĞLU 

AKOlVAR 

AKSOY 

KALAÇ 

AKKUŞ 

ZANA(1) 

MENTEŞ 

ERDAOÖZfli) 

SAKIK 

TEKİM 

Mahkeme Karan Bi 

KAKAR 
OVŞVURUNÖ TARİHİ 

23179/1884 

letsgneaa 

23178/1994 29.0S.18S3 

0&DS.19SS 

1S32S/1990 08.08.1983 

1SS31/19S9 25.C3.1B8S 

21SSS/1833 15.09.1888 

218S7/19Î3 18.12.1ES 

20704/19S2 01U75H7 

192S3/19S2 08.07.1937 

16954/1991 2S.11.1S97 

231SS/13SS 23.11.1997 

22390/1994 22.10.1937 

23STS/1834 2S.11.1S37 

2243S/1933 09X8.1993 

gi Formu 

ÖŞjJf ÖtacŞddi 

TAZMİNATA KCKMEBİLMEDİ 

0,03 U 
KAYITTAN SİLME 

1933 2DJS03S3JOD,OOTL 
TL. ÇIVEflİkEK ÖDENDİ 

18S5 1^O4.1240CXJ,00U 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

1985 434338J0tp,00TL 
TL. ÇEVRİLECEK ÖDENDİ 

19» Z7DSjO33J0Oa00TL 
TL.ÇEVEİLEKEK'ÖDENDİ ~ 

1993 6218.154ja»flOTL 
TL. ÇEVRİLEKEK ÖDENDİ 

1SS7 8J3e0554.<XDfl3TL 
n-'çEVkİLEREKÖDENOl ~ ; 

İHLAL YÖK 

lan eas.oi4.cYjûppTi. 
TL. ÇEVKİLEEEK ÖDLND!' 

1893 1.64a4Ş4AXD!00TL 
TL. ÇEVİİLEKEK 6DENDİ" 

1983 85Ş2.e27.0QÛjmU 
TL.ÇEVÖLCBEKÖDEKBT 

"iKLALYOK 

1897 9.ıes.ıa2xmoou 
rrL çı̂ ıdLEKhf&ENDi 

1893 4.aaiC0XXX)i00TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 
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0 
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en sı 
en 

Mahkeme Karar. ^ ^ ftMalE 

DOSYA NO ADI SOYADİ IİAŞVURL'NO TARİHİ YDLI * 

3.7.117.1994 KOÇERİ KURT 24276/1994 25.05.1895 1993 9.418.945.000.00 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.103.1993 İSMET GÜNDEM 22275/1993 25.05.1993 
İHLAL YOK 

3.7.54.1994 KEJE-İSM5T SELÇUK-ASKER 23184/1994 24.04.1993 1993 34.321.518.000,00 TL 
-TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.7.1994 MEHMET KAYA 22729/1994 19.02.1993 1993 
DÖVİZOLARAKÖDENDİ 

3.7.51.1893 HÜSEYİN GÜLEÇ 21S93/1993 27.07.1998 1S93 3.069.135.000,00 TL 
T U ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.142.1994 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİ 30.01.1998 1993 4.554.111.000,00 TL 
BİRLEŞİK XL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.37.1993 SOSYALİST PARTİ SOSYALİST PARTİ 21237/1893 25.05.1998 1993 4.543.478.000,00 TL 
T l . ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.43.1994 KEJE-İSMET SELÇUK-ASKER 23184/1994 24.04.1993 1933 34.321518.000,00 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.18.1993 HÜSEYİN DEMİR VE DİĞERLERİ 21330/1993 23.09.1993 1993 3.839.962.000,00 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.60.1653 MEVLÜT AKA 19S39/1992 23X9.1993 1999 3.945.930.000,00 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.61.1994 İBRAHİM İNCAL 22678/1993 09.08.1998 1998 2.114.745.000,00 TL 
T L ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.83.1994 MUHARREM ERGİ 23818/1994 28.07.1893 1993 7.742.324.000,00 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

3.7.101.1993 HAŞlM EŞREF YASA 22495/1993 02.09.1993 1993 8.116S24.000.0O TL 
TL. ÇEVSfLEREK ÖDENDİ ' 

3,7.79.1994 GOLTEN AYTEKİN 23819/1994 23.09.1993 
İHLAL YOK 

3.7.17.1994 CENGİZ ÇIRAKLAR 19601/1992 28.10.1993 
TAtMİNATAKt'ltMEDİLMEDİ 

j MaıwrlTazj'f||/ 
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Mahkeme Ki 
DOSYA NO 

3.7.59.1B3S 

3.7-39.1SSS 

3.7.S9.1895 

3.739.1953 

3.7.37.1635 

3.7.60.1633 

3.7.54.139$ 

S.7.34.1B3S 

3.7.107.1839 

3.7.33.1855 

3.7.1S3.1894 

3.7.49.tS33 

3.7.44.1S95 

ıran 
ADİ 

LOEIDOU 

KAMÎL TEKİN 

KftAl TEKİN 

KAMİL TEKİN 

KAMİL TEKİN-
YÛCSL 

HALUK 

SARİYE 

KEVLÛT 

UUSttiM 

UNSAL 

SELAMLOMİT 

KAMİL TEKİN 

SELMA 

Ertp 

FİKRET4IISEÜS» 

SOYADİ 

SÛREK-3-

SÜREK-4-

SÛRSK-1-

SÜREK- ÛZDEM& 

OERGER(I) 

OĞUR 

İLİK (ÖZOEP) 

OKÇUOĞLU 

ÛZTÜRK 

İNCE - ERDOÖDU 

SÜREK-2-

TANRIKULU 

POLAT 

EAŞKAYA-OKÇUOĞLU 

BAŞVURUNU 

24762/1294 

26S82/1995 

24735/1894 

24818/1894 

21534/18S3 

23SS5/1895 

24405/1894 

2247B/1SS3 

25037/1894 

24122/1894 

23T63/1894 

23500/1894 

23535/1894 

KAKAR 
TARİHİ 

2S.07.18S3 

03.07.1889 

03.07.1899 

0857.1899 

03.07.1889 

03.07.1S99 

20.05.1889 

03.12.1889 

03.07.1889 

23.09.1899 

03.07.1889 

03.07.1989 

0357.1899 

03:07.1889 

0357.1883 

ÖDEME OdaneŞdvU 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ 

DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

1999 
DÖVİZ OLÂBAK ÖDENDİ 

1839 
DÖVtZ OLARAK ÖDENDİ 

1889 
"DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

2000 5301.140,0X3,00 TL 
.TIİ ÇEVRİLEREK ÖDENDİ "" 

1999 
'DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

1999 
DÖvİZOLARAK ÖDENDİ 

ÖDENMEDİ • " • • • " 

İS99 
;DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

1999 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ " 

1899 
-DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ "~| 
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FF İS $ 
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60000 

40000 

100000 
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43x0 

30000 

43X0 
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15000 
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875000! 
t 
I 



Mahkeme Kf 

DOSYA NO 

3.7.43.1935 

3.7.33.1995 

3.7.38.1995 

3.7.88.1994 

3.7.107.1894 

3.7.S2.18S3 

3J.e2.1C32 

3.7.45.1895 

3.7.120.1999 

3.7.S3.1995 

3.7.31.1894 

• I I I I I I 

ıran 
ADİ 

HÜSEYİN 

GÜNAY 

AHMET ZEKİ 

MÜNİR 

İZZET 

GUR3ETELLİ 

HEDİYE 

İSMAİL 

ZÛBEYDE 

ARMAĞAN 
CENGİZ 

PELİN 

MAHMUT 

NEBAHAT 

CEMİL 

BEHİYE 

SOYADİ 

KARATAŞ 

ARSLAN 

OKÇUOGIU 

CEYLAN 

CAMCI 

ERSÖZ(ĞZOÛR 
GÜNDEM) 

TANRİBİLİR 

ERTAK-I 

DULAŞ 

30KER 

ŞENER 

KAYA 

AKKOÇ 

KUÇ 

SALMAN 

BAŞVURU NO 

23168/1994 

23432/1994 

2424S/1934 

2SS5S/1934 

23S57/1994 

23144/1933 

21422/1993 

20784/1992 

25851/1994 

29921/1SSS 

2S580/1895 

22535/1993 

22947/1983 

22482/19S3 

21988/1993 

KARAR. 
TARİHİ 

»4)7.1999 

(».07.1999 

03.07.1999 

03.07.1999 

09.07.1999 

18.035000 

18.115000 

09.055000 

30.015001 

24.015000 

18.07.2000 

28.035000 

10.105000 

29.035000 

27.035003 

Ca™* ÖdaneŞddi 

1999 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

1999 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

1999 
DÖVİ7. OLARAK ÖDENDİ 

1999 
DÖVİZOLARAKÖDENDİ 

ÖDENMEDİ 

TAZMİNATA ÜCKMEDİLMEDİ ' 

2000 
DÖVİZ OLARAK ÖDEVDİ 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMKDİ 

ÖDENMEDİ 

| Manevi T a ı £ y J > 

FF İS $ DM 

40000 

3 0 X 0 

40000 

4JUJU 

30000 

; ı 

! i 

27S0O 

20000 

10000 

| 1/bÜU 

40000 

17250 

3 5 0 0 0 

http://3J.e2.1C32


Ut 

00 

Mahkeme (0 

DOSYA NO 

3.7.151.1994 

3.7.89.1994 

3.7.33.1895 

3.7.51.1895 

3.7.77.1897 

3.7.8.1899 

3.7.149.1937 

• • H l l H I M 
3.7.16.1994 

3.7.75.1BS2 

3.7.50.1994 

3.7.82.1393 

3.7.33.1894 

3.7527.1833 

ıran 

ADI 

BEŞİR 

tKSAN 

ÜMİT 

ASİYE 

MURAT 

SEHO 

İBRAHM 

MEHMET 

MEHMET 

METİN-EM&E 

SEVTAP 

HODA 

NASIR 

LEYLA 

ŞEHMUS 

SOYADI 

TAŞ 

EİLGlN 

ERDOGDU(2) 

DEMÎRAY 

SATK 

EKİNCİ 

AKSOY(2) 

GÖÇ 

GÜL 

OİKMS 

VEZNEDAROGLU 

JASARİ 

İLHAN 

BÛYÛKDAĞ 

YAŞAR 

BAŞVURl' NO 

24395/1994 

23819/1894 

25723/1994 

27306/1995 

sıeasnsss 

29625/1993 

30171/1995 

3533/1937 

22575/1983 

20853/1902 

32337/1995 

49035/1993 

22277/1SS3 

2S340/1895 

27637/1995 

u 
KARAR 
TARÜIİ 14.115000 

18.115000 

1S.OS.2000 

21.112000 

10.105000 

18.075000 

10.105000 

09.115000 

14.125000 

11.075003 

11.0450» 

11.075000 

27.055000 

21.115000 

14.115090 

* * » » Öden» Şekli 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDI 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ" 

'İHLÂL YOK 

ÖDENMEDİ 

"ÖDENMEDİ " 

'ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ' 

2003 
DÖVİZ OlJuİAKÖDEKDİ 

TAZMlIUTÂKfiKMEDİLMEDİ 

.ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ 

ÖDENMEDİ' 

| Manevi T u 

FK LS 

,_-._. 

20000 

200000 

S D M 

10000 

1 0 X 0 

sooo 

30000 

7 P T D 

2000 

17000 

4GC00 

• m ı 



ItahkecneKaran ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 M » « n t a d | ! * 
DOSYA NO ADI SOYADI BASVURl'KO TARİIIİ YILI * ^ K F j s J D M 

3.72102000 GHOLAMHASSAN HEYDARİEH 43258/1993 11.Û7200O 
İHLAL YOK 

3.7.179.1893 SEYFETTİN ÇALKAN 19272/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1993 EKREM ÇAPAR 19273/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 HAMDİ ÇELEBİ 19274/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1983 NAŞİDE EROL 19278/1992 30.01.2001 
ÖDENMEDİ' 

3.7.179.1993 HÜSEYİN DANİŞ 19277/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 KERfeE ÇIPLAK 19276/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 YUSUF ÇELEBİ 19275/19S2 30.012091 
ÖDENMEDİ * 

3.7.137.1998 RAZtYE ÖNEL VB DK». 31983/1998 27.022001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 RIZA BALTEKİN 1928S/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 MEHMET BİLOİN 192S7/1992 30.012001 
'ÖDENMEDI 

3.7.179.1896 SEFER KARABULUT 19288/1992 30X912001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 NURİYE BUZCU 19271/1991 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 ŞEHRİ BOZKURT 19289/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1993 SANİYE BİLGİN 19283/1992 30.012001 
ÖDENMEDİ 

i i ! 
. 1 1 - 1 « 0 0 

1 
I 
I 

. ] 

1000 

1000 

1000 

1000 

3000 

1000 

3000 

1000 

3000 

1000 

1000 

13000 

5000 

• 



DOSYANO AW SOYADİ BAŞVURU NO TARİHİ YİLİ ^ F F j s 

3.7.179.1803 ŞÜKRÜ AKTAŞVEDtÖ. 18284/1982 30.012001 
ÖDENMEDİ 

3.723.1895 HAMSA ÇİÇEK 25704/1894 27.022001 
ÖDENMEDİ 

3.755.1995 MUSTAFA TANU 23128/1895 1034.2001 

3.7.13.1938 MEHMET ZEYREK 283S3/1985 27X122001 
ÖDENMtDİ 

3.7.179.1993 SEHER OOKMEN 19251/1952 30.01.2001 
ÖDENMtDİ 

ÖDENMEDİ 

3.7.179.1998 AYŞE tŞK 182S3/1992 30X112001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1993 OSMAN ÖZEN 182S771892 30XH2001 
CDETfHED]' 

3.7.178.1893 FATMA ATAK 18265/1882 3ÛXH2001 
'.ÖDENMIDİ 

3.7.13.1993 ABDULLAH ECER 28295/1895 27X02001 
ÖDENMEDİ 

3.7.179.1838 İLHAN BUZCU 18270/1882 30X112001 
ÖDENMEDİ 

3.7.178.18S3 ASM OZTEKİN 1B2S3/1B82 33.012001 
ÖDENMEDİ 

3.7.195.1893 MEHDİ ZANA(3) 29651/1895 06X32001 
~TA2MbiATABCKMEDİLMEOt 

3.7.179.1983 CEMİL KARABULUT 182S5/1882 30X112001 
ÖDENMEDİ 

3.7.178.1933 YILMAZ IŞIK 19284/1832 30.012001 
ÖDENMEDİ 

50000 

s D M 

2000 

i 
i 
i 

J 
7500 

4000 

4000 

1000 

5000 

7500 

3000 

1000 

6000 

4X0 

-

' 



MahkemsKaran K y u R teffi 

DOSYA NO ADI SOYADİ BAŞVURUM) TARİHİ YILI * ^ 

3.7.173.1993 OS»AN GÖKGÖZ 1S2S0/1232 30.01^X1 
ÖDENMZDİ 

I 
5 3.7.179.183 AffiET GÖÇfcEN 18278/1832 30J01-2001 
I ÖDENMEDİ 

3.7.112.13^ FERİT UURAT CANKOÇAK 1-2 25162/1B54- 20.022001 
2SSÎ/1835 ÖDEtttlDİ 

Tcptmlcyti 103 

j MnniTnİJSl 
FF İS J DM 

1000Î 

700Û 

100000 



3.7.92.1994 

3.7.52.1993 

3.7.66.1993 

3.7.210.2000 

3.7.100.1993 

3.7.79.1994 

3.7.68.1994 

3.7.8.1996 

3.7.16.1994 

3.7.4.1990 

3.7.38.1994 

3.7.39.1995 

3.7.17.1994 

3.7.13.1998 

3.7.227.1998 

3.7.137.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

EMİNE 

HEDÎYE 

FARUK 

GHOLAM HASSAN 

İSMET 

GÜLTEN 

MEHMET 

SEHO 

SKOUTARIDOÜ 

MEHMET 

SADİ 

SIRRI 

KAMtL TEKİN 

CENGİZ 

ABDULLAH 

ŞEHMUS 

RAZİYE 

KERİME 

SEHER 

ŞEHRİ 

SANİYE 

MEHMET 

SEFER 

RIZA 

OSMAN 

SOYADI 

YILMAZ 

TANRmlLtR 

KALAÇ 

HEYDARÎEH 

GÜNDEM 

AYTEKİN 

ERDAGOZ(II) 

EKİNCİ 

GÜL 

MANSUR 

SAKDC 

SÜREK-3-

ÇIRAKLAR 

ECER 

YAŞAR 

ÖNELVeDİĞ. 

ÇIPLAK 

GÖKMEN 

BOZKURT 

BİLGİN 

BİLGİN 

KARABULUT 

BALTEKİN 

ÖZEN 

BAŞVURUNU fflİALEDl 

23179/1994 

21422/1993 İHLAL YO 

20704/1992 İHLAL YO 

43258/1998 IHLALYO 

22275/1993 İHLAL YO 

23819/1994 İHLAL YO 

22890/1994 İHLAL YO 

25625/1996 İHLAL YO 

16159/1990 KAYITTA 

22676/1993 Söz 3.13. 

16026/1990 Söz. 5/3 . 

23878/1994 Söz. 5/3.5 

24762/1994 Söz. 6. Ma 

19601/1992 Söz. 6.Ms 

29295/1995 Söz. 7. Ma 

27697/1995 Söz. 1 .Prot 

31963/1996 Söz. 1 .Proto 

19276/1992 Söz. 1 .Proto 

19281/1992 Söz. 1 .Proto 

19269/1992 Söz. LProto 

19268/1992 Söz. l.Proto 

19267/1992 Söz. lProto 

19286/1992 Söz. 1 Prot 

19266/1992 Söz. lJProto 

19287/1992 Söz. 1 .Prot 



t/l <*> 
t*» 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.179.1998 

3.7.211.1998 

3.7.60.1998 

3.7.39.1995 

3.7.107.1995 

3.7.31.1995 

3.7.107.1994 

3.7.149.1997 

3.7.38.1995 

3.7.49.1995 

YUSUF 

İLHAN 

HÜSEYİN 

NAŞİDE 

NURİYE 

AYŞE 

HAMDİ 

EKREM 

AHMET 

OSMAN 

SEYFETTİN 

CEMİL 

FATMA 

YILMAZ 

ASIM 

ŞÜKRÜ 

SARİYE 

MEVLÜT 

KAMİL TEKİN 

UNSAL 

GÜNAY 

GURBETELLİ 

İBRAHİM 

MÜNİR 

EDİP 

ÇELEBİ 

BUZCU 

DANIŞ 

EROL 

BUZCU 

IŞIK 

CELEBİ 

ÇAPAR 

GÖÇMEN 

GÖKGÖZ 

ÇALKAN 

KARABULUT 

ATAK 

IŞIK 

ÖZTEKİN 

AKTAŞVEDİĞ. 

AKKUŞ 

AKA 

SÜREK-2-

ÖZTÜRK 

ARSLAN 

ERSÖZ (ÖZGÜR GÜNDEM ) 

AKSOY(2) 

CEYLAN 

POLAT 

19275/1992 

19270/1992 

19277/1992 

19278/1992 

19271/1991 

19283/1992 

19274/1992 

19273/1992 

19279/1992 

19280/1992 

19272/1992 

19285/1992 

19265/1992 

19284/1992 

19288/1992 

19264/1992 

19263/1992 

19639/1992 

24122/1994 

22479/1993 

23462/1994 

23144/1993 

30171/1996 

23556/1994 

23500/1994 

Söz. l.Pr 

Söz. l.Pr 

Söz. l.Pr 

Söz. lPr 

Söz. l.Pr 

Söz. LPr 

Söz. LPT 

Söz. l.Pro 

Söz. LPro 

Söz. LPr 

Söz. LPr 

Söz. LPr 

Söz. LPr 

Söz. LPr 

Söz. 1 .Pr 

Söz. LPTO 

Söz. lPr 

Söz. l.Pr 

Söz. 10. 

Söz. 10. 

Söz. 10. 

Söz. 10. 

Söz. 10. 

Söz. 10. 

Söz. 10. 



T.B.M.M. 
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3.7.54.1994 

3.7.80.1994 

3.7.50.1994 

3.7.77.1997 

3.7.13.1998 

3.7.51.1994 

3.7.18.1993 

3.7.39.1995 

3.7.39.1995 

3.7.5.1990 

3.7.37.1995 

3.7.61.1994 

3.7.112.1995 

3.7.120.1999 

3.7.36.1995 

3.7.88.1995 

3.7.15.1992 

3.7.195.1998 

3.7.46.1995 

3.7.44.1995 

3.7.170.1999 

3.7.34.1995 

3.7.47.1994 

3.7.45.1995 

3.7.48.1994 

KEJE-İSMET 

İHSAN 

SEVTAP 

MURAT 

MEHMET 

ŞÜKRAN 

HÜSEYİN 

KAMİL TEKİN 

KAMİL TEKİN 

MİTAP 

HALUK 

İBRAHİM 

FERİT MURAT 

ARMAĞAN CENGİZ 

AHMET ZEKİ 

PELİN 

MEHDİ 

MEHDİ 

HÜSEYİN 

FÎKRET-M.SELİM 

MEHMET 

M.SELİM 

AZİZE 

ZÜBEYDE 

KEJE -İSMET 

SELÇUK-ASKER 

BİLGİN 

VEZNEDAROĞLU 

SATDC 

ZEYREK 

AYDIN 

DEMİR VE DİĞERLERİ 

SÜREK-4-

SÜREK-1-

MÜFTÜOĞLU 

GERGER(I) 

İNCAL 

CANKOÇAK 1-2 

BÜKER 

OKÇUOĞLU 

ŞENER 

ZANA(l) 

ZANA(3) 

KARATAŞ 

BAŞKAYA -OKÇUOĞLU 

GÖÇ 

OKÇUOĞLU 

MENTEŞ 

DULAŞ 

SELÇUK-ASKER 

23184/1994 

23819/1994 

32357/1996 

31866/1996 

29363/1995 

23178/1994 

21380/1993 

26682/1995 

24735/1994 

15531/1989 

24918/1994 

22678/1993 

Söz. 3 .8 

Söz. 3. 8 

Söz. 3. M 

Söz. 3. M 

Söz. 3. M 

Söz. 3. V 

Söz. 5/3 

Söz. 6.1 

Söz. 6. M 

Söz. 6. M 

Söz. 6. V 

Söz. 6/1 

25182/1994-25956/ Söz. 6/1 

29921/1996 

24246/1994 

26680/1995 

18954/1991 

29851/1996 

23168/1994 

23536/1994 

36590/1997 

24408/1994 

23186/1993 

25851/1994 

23184/1994 

Söz. 6/1 

Söz, 6/1 

Söz. 6/1 

Söz. 6/1 

Söz. 6/1 

Söz. 6/1 

Söz. 6/1 

Söz. 6/l 

Söz. 6/l 

Söz. 8. 

Söz. 8.1 

Söz. 8.3 



1 536-

3.7.33.1995 

3.7.142.1994 

3.7.28.1995 

3.7.31.1994 

3.7.6.1994 

3.7.93.1993 

3.7.33.1995 

ÜMİT 

ANİHAT-NABİ-HAYDAR 

LOIZIDOU 

HAMSA 

NEBAHAT 

MAHMUT 

HÜSEYİNDEVRİM 

SELAMt-ÜMİT 

ERDOĞDÜ(2) 

SARGIN-YAĞCI-KÜTLÜ 

ÇİÇEK 

AKKOÇ 

KAYA 

BERKTAY 

İNCE-ERDOĞDU 

25723/1994 

25704/1994 

22947/1993 

22535/1993 

22493/1993 

25067/1994 

Söz. 9. v 

Söz. 9.1 

Soz.LPi 

Söz?. 3 

Söz i .3 

Söz.2.3 

Söz.3.5 

SözJ. l 

http://Soz.LPi
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•• •• DOSTANE ÇOZHJME GİDİLEN 
DOSYALARA 
AİT DÖKÜM 

İHLAL EDİLEN MADDELER VE TAZMİNAT MİKTARLARI 
HAKKINDA 

'l'MMIIIIIM'IUMBa 

- 5 3 7 -



00 

Dostane Çözüm 

DOSYA NO ADI 

3.7.81.1995 EÜF-İZZET 

3.7.142.1994 NABİ-HAYDAR 

3.7.8.1930 COR 

3.7.S.1990 RÜŞTÜ 

3.7.8.1990 NESRİN 

3.7.71.1B93 RAMAZAN 

3.7.3.1990 BAHATTİN 

3.7.1.1990 KAUL 

3.7.1.1990 ABOURRAHMAN 

3.7.105.1993 ABDULLAH 

3.7.85.1993 AHMET 
BEDRETTİN 

3.7.104.1995 YUSUF-FEVZt 

3.7.81.1887 POLAT 

3.7.133.1993 NAFİZ 

SOYADI 

GELGEÇ-ÖZDEMİR 

YAĞCİ -KUTLU 

HAZAR 

AÇIK 

HAZAR 

ÇAGİRGA 

MÜŞTAK 

GÛNDOGAN 

MÜŞTAK 

MÜŞTAK 

SUR 

IStYOK 

ÇEÜK-ÇAGLAYAN 

CAN 

YAVUZ 

Dostane Çözüm Bilgi Formu 
„ . „ . _ * . „ „ „ , i Manevi Tazminat 
»^«AR ÖDEME ûdane Şekli ' 

BAŞVURUNU TASfifl YILI * KF İS $ D M 

27700/1995 

10.12.1993 1933 2.607.088.0X1.00 U 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

18312/1900 19.03.1993 1993 1 7 3 . 7 8 5 J 0 0 O , 0 O T L 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

18311/1990 19.03.1993 1993 173.765.00,03 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

18312/1990 19.03.1993 1893 173.755:000,00 TL 
TL. ÇEVRb.EKKK ÖDENDİ 

21935/1993 09.10.1994 1935 1.363.500.000,00 TL 
T U ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

18205/1933 21.06.1994 1994 1.116.429.000,00 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

15202/1989 21X18.1994 1994 1.116.429x100,00 TL 
: Tİ .ÇFVRİLEREköDENDİ 

1S2C3/19S9 21.08.1994 1994 1.116.428.000,00 TL 
İ T İ ÇEVKİLEKEK ÖDENDİ'' 

21.03.1994 1334 1.116.429.000,00 TL 
TL. ÇEVRÜ.EREK İÖDENDr' 

21S92/1993 03.10.1997 1997 3.843.475.000,00 TL 
TL. ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

22300/1933 21.01.1993 1933 
'DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

28128/1995 10.09.1999 1999 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

333S3/189S 05.122000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

298S3/1B96 14.112000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

I 
I 

I 

I 
I 

18 Nisan 2001 Çarjamba 



3.7.140.1893 GAZEL TAŞ 29395/1993 14.10.2000 ' 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.7.61.1897 TUĞBA KlUÇKALKAN 34537/1993 05.122000 2001 
OÖVtt OLARAK ÖDENDİ 

3.7.139.1898 AHMET KÜÇÜK 2SS93/19S3 14.112000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.7.1S.1S93 SEHER KARATAS-1 24SS3/1934 2000 2000 
ERİ ELENDİ 

3.7.128.1893 YUSUF KARAKEÇİLİ 29894/ieSS 14.112000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.7.81.1997 YÜKSEL POLAT 33843/1998 05.122000 2000 
•DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.7.61.1897 ŞÜKRÜ OZÇETİN 34S91/1893 05.122000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.754.1897 ENVER GÜNDÜZ 31249/1998 14.112000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.7.1S2.19S3 SABRİ Z1K 28390/1998 14.112000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ " " 

3.7.131.1993 SİNAN YAVUZ 28S91/1898 14.112000 2001 
:DÖVİzbLARAK ÖDENDİ 

3.7.130.1998 BEKİR TOPRAK 29S92/1998 14.112000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.756.1997 MELİK BEKDEMİR 31853/1893 05.122000 2001 
' DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.7227.1893 B.T. Dtö TAŞDEMİR 26093/1994 14.112000 
ÖDENMEDİ' 

3.7.134.1993 VASFİYE KARAGEÇİÜ 2938S/1896 14.112000 2001 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

3.7.61.1997 MUHARREM ÛZCAN 31831/1998 05.122000 2001 
*DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ 

i 
1 

55000 

1 

1 1 
1 



3.7.18.1937 KEMAL KOÇ 34332/1997 05.042003 2000 
DOVEOLARAKODEffil 

3.7.123.183 EMİNE KARAKEÇİ 29333/193 14.112000 2001 
DÖVfclOUKAKÖDENDİ 

3.7.77.1la ASAMSİON RAHkERİ 28333/1935 14.112000 
ÖDENMEDİ 

I 
(A 3.755.1294 1/ÎHfJET TÜ&JR7AŞ 23531/1954 13.052003 

.ÖDENMEDİ 

3.7.10.1937 M.AKSGT CİHAN 

3.7.133.1933 HEMETA1İ ALPAY 

25724/1934 3O012001 

30347/1935 27.022X1 

•DÖVİZ OUEAK ÖDENDİ 

ÖDENMEDİ 

3.7.123.1997 ÖZGÜR ÇAVUŞOĞLU 32333/1935 03.032001 
ÖDENMEDİ 

T_r._ r__ 
EXE9«nBB 

i 

i i 
1 1 

1 



3.7.2.1990 

3.7.77.1998 

3.7.104.1995 

3.7.6.1990 

3.7.131.1998 

3.7.139.1998 

3.7.128.1998 

3.7.140.1998 

3.7.133.1998 

3.7.138.1998 

3.7.134.1998 

3.7.129.1998 

3.7.132.1998 

3.7.227.1998 

3.7.130.1998 

3.7.95.1994 

3.7.142.1994 

3.7.71.1993 

3.7.95.1993 

3.7.128.1997 

3.7.81.1996 

3.7.84.1997 

3.7.1.1990 

3.7.6.1990 

3.7.1.1990 

ABDULLAH 

ASAMSÎON 

YUSUF-FEVZİ 

GÜR 

SİNAN 

AHMET 

YUSUF 

GAZEL 

NAFİZ 

MEHMETALİ 

VASFlYE 

EMİNE 

SABRI 

B.T. DİĞ 

BEKİR 

MEHMET 

NABİ- HAYDAR 

RAMAZAN 

AHMET BEDRETTİN 

ÖZGÜR 

ELİF - İZZET 

ENVER 

ABDURRAHMAN 

NESRİN 

KAMİL 

GÜNDOĞAN 

RAHİPLERİ 

ÇELİK-ÇAĞLAYAN 

HAZAR 

YAVUZ 

KÜÇÜK 

KARAKEÇİLİ 

TAŞ 

YAVUZ 

ALPAY 

KARAGEÇİLl 

KARAKEÇİ 

ZIK 

TAŞDEMİR 

TOPRAK 

TİMURTAŞ 

YAĞCI -KUTLU 

ÇAĞIRGA 

İŞİYOK 

ÇAVUŞOĞLU 

GELGEÇ - ÖZDEMİR 

GÜNDÜZ 

MÜŞTAK 

HAZAR 

MÜŞTAK 

15202/1989 

26308/1995 

26128/1995 

16312/1990 

29891/1996 

29896/1996 

29894/1996 

29895/1996 

29889/1996 

30947/1996 

29888/1996 

29893/1996 

29890/1996 

26093/1994 

29892/1996 

23531/1994 

21985/1993 

22309/1993 

32983/1996 

27700/1995 

31249/1996 

16312/1990 

15203/1989 

Söz 2. .6 

Söz. 3. 

Söz. LF 

Söz. l.P 

Söz. LP 

Söz. LP 

Söz. l.P 

Söz. LP 

Söz. l.P 

Söz. LP 

Söz. l.P 

Söz. LP 

Söz. LP 

Söz. 2.3 

Söz. 2.3 

Söz. 2.3 

Söz. 2. M 

Söz. 3. 

Söz. 3 .5 

Söz. 3 .5 

Söz. 3. M 

Söz. 3. M 

Söz. 3. M 



3.7.15.1996 

3.7.18.1997 

3.7.3.1990 

3.7.6.1990 

3.7.10.1997 

3.7.61.1997 

3.7.61.1997 

3.7.61.1997 

3.7.61.1997 

3.7.61.1997 

3.7.56.1997 

3.7.106.1993 

SEHER 

KEMAL 

BAHATTİN 

RÜŞTÜ 

M. AHMET 

ŞÜKRÜ 

POLAT 

YÜKSEL 

MUHARREM 

TÜĞBA 

MELİK 

ABDULLAH 

KARATAŞ-l 

KOÇ 

MÜŞTAK 

AÇIK 

CİHAN 

ÖZÇETİN 

CAN 

POLAT 

ÖZCAN 

KILIÇKALKAN 

BEKDEMİR 

SUR 

24669/1994 

34382/1997 

15205/1989 

16311/1990 

25724/1994 

34591/1996 

33369/1996 

33645/1996 

31831/1996 

34687/1996 

31853/1996 

21592/1993 

Söz. 3. 

Söz. 3. 

Söz. 3 

SözJ 

Söz. 5/ 

Söz.6/ 

Söz. 6/ 

Söz. 6/ 

Söz. 6/ 

Söz. 6/ 

Söz. 6/ 

SözJ. 
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• , • DELEGELER KOMİTESİ 
KARARLARINA 

AİT DÖKÜM 

İHLAL EDİLEN MADDELER VE TAZMİNAT MİKTARLARI 
HAKKINDA 

- 5 4 3 -



t/l 

Delegeler Kontesi teran 

DOSYA NO ADİ 

3.7İ9.1992 YÜKSEL 

3.7.41.1^4 METOST 

3.7.3.1994 SALİH 

3.7.115.1994 MOÜN İNŞAAT 

3.7.154.184 RIZA 

17.S3.1S34 KİZGİN 

3.7.230.1933 ZÖHRE 

3.7.223.1993 UÇİN 

3.7.47.1997 HÜSEYİN 

3.7.19.1925 SEDAT 

Delegeler Komitesi Karan Bilgi Formu 

KARAR ÖDEME forsan » 
SOYADİ kVŞVURU.VO TARİHİ YILI * w j s $ D M 

YAĞIZ 19092/1991 04^3.1896 1993 9.053.864.000,00 TL 
T L ÇEVRD..EB:K ÖDENDİ 

ERDAGÖZ(l) 22891/1933 EKİM 1893 1995 2.916237.000,00 TL 
T L ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

ÇETİN 22577/1393 24.09.1997 1933 3.924578.000,00 TL 
T L ÇEVRİLEREK ÖDENDİ 

MOLtN İNŞAAT 23762/1993 18.02.1993 1933 
DÖ^İZOLAKAKÖDEİJCt 

DİNÇ 25142/1935 2000 
ÖDENMEDİ 

OVAT 23183/1994 12.071000 

BU3İLİK 24718/1994 11.071030 
DÖVİZ OLARAK ÖDENDİ' 

TURANLI- 25121/1935- T B M J Z 
T1RTIKU05LU 25227/1995 2000 ÖDENMEDİ 

Şİf̂ ŞEK 23010/1935 2000 
ÖDENMEDİ 

ASLANTAŞ 25S53/1994 02.101000 
ÖDENMEDİ 

200000J 
I •! 

300000İ 
1 
| 

25000 

20000 

„.-.,,' 

30000 

300C 

TcpkmKaya 10 



I 

t/ı 
I 

Delegeler Komitesi Karan 

DOSYA NO 

3.7.88.1994 

3.7.230.1998 

3.7.223.1998 

3.7.19.1995 

3.7.41.1994 

3.7.89.1992 

3.7.154.1994 

3.7.47.1997 

3.7.116.1994 

3.7.3.1994 

Toplam Kayıt 10 

ADI 

MİZGÎN 

ZÖHRE 

LAÇİN 

SEDAT 

MEHMET 

YÜKSEL 

RIZA 

HÜSEYİN 

MOLİN İNŞAAT 

SALİH 

İHLAL EDÜJftîADDELERE GÖRE DÖKÜM 

•SOYADI BAŞVURUNU İHLAL 

OVAT 

BUBİLİK 

TURANU-TIRTIKUOĞLU 

ASLANTAŞ 

ERDAGÖZ© 

YAĞIZ 

DİNÇ 

ŞİMŞEK 

MOLİN İNŞAAT 

ÇETİN 

23180/1994 

24718/1994 Söz. LP 

26121/1995-26227/ Söz. LP 

25658/1994 Söz. 10 

22891/1993 Söz.3.M 

19092/1991 Söz.3. 

26148/1995 Söz. 5. 

28010/1995 Söz. 5. 

23762/1993 Söz. 6/ 

22677/1993 Söz.6. 
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3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yurtdışına gönderilecek öğretmen 
adaylanndan istenen belgelere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı (7/3815) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU 
tarafından.cevaplandınlmasını saygılarımla arz ederim.21.02.2001 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Yazılı basından edinilen bilgilere göre; yurt dışına gönderilecek öğretmen 
adaylarının yeterliliğinden önce, kendilerinden istenen belgelerin ilk sırasında, 
aday eşlerinin vesikalık resimlerinin olması, ilgili olan herkesi, hem şaşkına ve 
hem de dehşete düşürdüğü belirtilmektedir. Ayrıca böyle bir talebin, yurt dışına 
gidecek mütedeyyin öğretmenlerin saf dışı edilmesi anlamına geleceği şeklinde, 
bir yorum ve iddiaya da sebep olduğu ifade edilmektedir. 

Sorum şudur: 

İddialar doğru ise, istenen belgelerin ilk sırasında, niçin aday eşlerinin 
vesikalık resimleri istenmiştir, ve böyle bir durum, kamusal hakların 
kullanılmasında; bireyler arasmda olması gereken, eşitlik ilkesine aykın bir 
davranış değil midir? 

- 5 4 6 -
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03/tö<(>. ( $ 4 0001 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK: MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 23.03.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9558-7/3815-
9426/22484 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Saym Zeki ÜNAL'ın, "Yurtdışına gönderilecek öğretmen 
adaylarından istenen belgelere ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenler; birinci aşaması Bakanlığımız Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan test sınavı, ikinci aşaması ise Milli Eğitim 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafmdan yapılan mülakat sınavı olmak üzere iki 
aşamalı bir sınavla seçilmektedir. 

Sınavlarda adayların mesleki bilgileri, genel kültürleri, yabancı dil bilgileri ve temsil 
yetenekleri değerlendirilmektedir. 

Sınava giren öğretmenlerimizden ve beraberinde götürecekleri eşlerinin fotoğraflarının 
istenmesi tamamen sınavı kazanmaları halinde yurtdışına gönderme işlemlerinin zaman 
kaybına uğramaksızın tamamlanması amacını taşımaktadır. Nitekim, öğretmenlerin 
gidecekleri ülkelerden vize alındıktan hemen sonra görev yerlerine ulaşmaları gerekmektedir. 
Aksi takdirde gecikmeler meydana gelmekte ve eğitim-öğretim hizmetleri aksamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

*4thH]OSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 

- 5 4 7 -
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4.- Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, Tasarrufu Teşvik Fonu 
kesintilerine ve hazine arazilerinin satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kemal Derviş'in cevabı (7/3854) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEVİT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

SaffeİArıkanBEDÜK 
Ankara Milletvekili 

Memurlarımızın yıllarca yatırmış oldukları Tasarruf Teşvik fonu 
kesintilerinin nemalanyla birlikte zamanında ödenmediği bilinmektedir. 

1- Hükümetiniz, halen çalışmakta olan kamu görevlilerine 
Tasarrufu Teşvik Fonu kesintilerini nemalarıyla birlikte ne zaman ve ne 
şekilde ödemeyi düşünüyor? 

2- Ülkeyi ekonomik krize sürükleyen hükümetiniz, nakit sıkıntısını 
gidermek için hazine arazileri satışını gündeme getirmiştir. İlgili 
kuruluşlarla yapılacak çalışma sonucunda üretilecek inşaat arsası ve tarım 
arazilerini talepte bulunan memurlara takas yoluyla verilmesi mümkün 
müdür? 

-548 -
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI : B.02.1.HM.0.KAF.13.03 20 04 0 1 * 3 2 1 9 7 
KONU:ÇTTH ' L i 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

ÎLGİ: Başbakanlık kanalıyla alman 23.03.2001 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/3854-9508/22664 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Ankan Bedük tarafindan Saym Başbakanımıza tevcih 
edilen 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların 
Değerlendirilmesine Dair Kanun ile tesis edilen Çalışanların Tasarruflanm Teşvik Hesabına 
ilişkin soru önergesinde yer alan hususlara verilen cevabımız ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Kemal DERVİŞ 
DEVLET BAKAM 

- 5 4 9 -
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN SAFCTÎT ARIKAN BEDÜK'ÜN 
3417 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ YAZILI ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

SORU 1- Hükümetiniz, halen çalışmakta olan kamu görevlilerine Tasarrufu Teşvik 
Fonu kesintilerini nemalarıyla birlikte ne zaman ve ne şekilde ödemeyi düşünüyor? 

CEVAP 1- 3417 saydı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarruflann 
Değerlendirilmesine Dair Kanun'un 6'ncı maddesi ile; 

a) Emeklilik veya ölüm halinde biriken tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren 
katkılarının ilgililere veya kanuni mirasçılarına neması ile birlikte, 

b) En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken tasarruf kesintileri ile 
bunların nemasının toplamının 3/5'inin, 

c) En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde sadece biriken tasarruf 
kesintilerinin, 

d) En az 2 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde tasarruf kesintileri, Devlet veya 
işveren katkıları toplamı üzerinden tahakkuk edecek nemanın her yıl İ/3'ünün, 

ödenmesi hükme bağlanmış olup bu madde hükümleri çerçevesinde hak sahiplerine 
ödemeler düzenli olarak yapılmaktadır. 

SORU 2 - Ülkeyi ekonomik krize sürüldeyen hükümetiniz, nakit sıkıntısını 
gidermek için hazine arazileri satışını gündeme getirmiştir. İlgili kumlaşlarla yapılacak 
çalışma sonucunda üretilecek inşaat arsası ve tarım arazilerini talepte bulunan memurlara 
takas yoluyla verilmesi mümkün müdür? 

CEVAP 2 - 3417 sayılı Kanun çerçevesinde hak sahiplerine ne zaman ve ne şekilde 
ödeme yapılacağı, l'nci soruya verilen cevabımızda da belirtildiği üzere, adıgeçen Kanun'un 
6'ncı maddesi ile belirlenmiş olup yürürlükte bulunan bu mevzuat uyannca başka bir şekilde 
ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır. 
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20 Mart 2001 

5.- Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Fatih Üniversitesi Rektör Vekili 
hakkında alman bir karara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun 
cevabı(3857) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanrmn Sayın Milli Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu 
tarafindanı cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

"ilhan AYTEKİN 
Balıkesir Milletvekili 

1. Fatih Üniversitesindeki yönetici ve öğretim elemanlarından 
herhangi birinin kanunların suç saydığı bir fiilinden dolayı aldığı 
ceza var mıdır? 

2. Yoksa YÖK Genel KıınuVnıuı 16.03.2001 tarihli toplantısında 
Fatih Üniversitesi Rektör Vekilinin 2547. Sayılı Yükseköğretim 
Kanunun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen şartlan taşımadığına hangi 
kıstaslar esas alınarak karar verilmiştir? 

- 5 5 1 -
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03//O46 (f1^ /2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 23.03.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9562-7/3 857-
9523/22665 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İlhan AYTEKİN'in, "Fatih Üniversitesi Rektör vekili hakkında 
alınan bir karara ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Fatih Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin GÜCÜN, Rektör Yardımcısı ve Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur DÎLMEN, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman 
ÖZCAN, Ankara Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Mahmut AYDIN ve şimdiki müdürü Doç. Dr. 
Ali Fuat BALKAN'ın Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri 
Yüksekokuluna kız öğrencilerin türbanla devam etmelerine ve Çiftlik Caddesindeki Fatih Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanlık binası ile Çankaya Tıp Merkezinde bir kısım personelin türban ile görev 
yapmalarına göz yumdukları iddiasıyla haklarında Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan 
soruşturma sonucu düzenlenen raporda; adı geçenlerin Yükseköğretim Kurumları Yönetici öğretim 
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7/c maddesi uyarınca Yönetim Görevinden Ayırma 
Cezası ile cezalandırılmaları teklif edilmiştir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla toplanan Yükseköğretim Genel 
Kurulunun 16/03/2001 tarihli toplantısında görüşülmüş, alınan kararla teklifin kabulüne karar 
verilmiştir. 

2.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5. maddelerinde yükseköğretim in amaçlarının 
"Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı öğrenciler yetiştirmeyi 
amaçlayan bir eğitim ve öğretimdir" şeklinde tanımlanmıştır. 

Ancak, Fatih Üniversitesi Rektör Vekilinin atanması sırasında Vakıf Yükseköğretim 
Kurumları Yönetmeliğinin amir hükmüne rağmen Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü 
alınmaksızın, hatta Yükseköğretim Kurulunun gerekçeli olumsuz görüşüne rağmen, 2547 sayılı 
Kanunun 4. ve 5. maddelerinde yer alan amaç ve ilkeleri benimsediği yolunda tereddütler bulunan bir 
kişinin rektör vekili olarak tayin edilmesi Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^ y 

/&%&)$$<& 
Metin BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 
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6.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın; 

Hazine bonolarının satışına ve borçlanmaya, 

- Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün; 

Bazı kamu ihalelerindeki "ithal mal" şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına, 

Son ekonomik krizden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için çalışma olup 
olmadığına, 

f 
ilişkin sorulan ve Devlet Bakam Kemal Derviş'in cevabı (7/388# 3900,3901) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomiden sorumlu Devlet Bakam saym Kemal DERVÎŞ 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.22.03.2001 

Vey^cJCANDAN 
Konya Milletvekili 

Hazine para ihtiyacım karşılamak için zaman zaman borçlanmaya gitmektedir. Son 

olarak 20 Mart 2001 tarihinde yapılan borçlanma ile ilgili olarak: 

1 - Satılan Hazine Bonoları hangi kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınmıştır ? 

2- İhaleye gelen teklifin borçlanmamn çok üzerinde olduğu (en az 3 kat) ifade 
edilmektedir. Sizce bunun sebebi nedir ? 

3- Bu borçlanma rakamı (birleşik faiz % 193) Sizce yüksek değilimdir ? 

4- Bu rakamlarla borçlanmaya devam edilirse, enflasyonu düşürmek mümkün-
müdür? 

5- Son borçlanma 3 ay vadeli yapıldığına göre, 3 ay soma bu borçlan nasıl ödemeyi 
düşünüyorsunuz ? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Kemal DERVİŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırması hususunu arz 
ederim. 

Saygılarımla, 

Saffet ÂnkanB^DÜK 
Ankara Milletvekili 

Kamu kurumlarının makine ekipmanları ile ilgili ihale şartnamesinde ithal şartı 
aranmaktadır. Bu nedenle ülke döviz kaybına uğramaktadır. Oysa OSTİM ve benzeri 
yerlerde İngiliz, Alman ve Fransa işadamları bizzat yaptıkları incelemelerde kalite ve 
standartları itibariyle hayranlık uyandıracak makine parçaları ürettiklerini 
görmektedirler. 

SORU 1 - Kamu ihalelerinde Türk özel sektörünün ürünlerinin eşit şartlarda 
rekabet edebilecekleri "ithal mal" şartını kaldıracak düzenlemeyi çalışmalarınızla 
dikkate alacak mısınız? 

SORU 2- OSTİM de işletmeciler AB ne dahil ülkelerde olduğu gibi şahsi 
kefaleti terk ederek yeni bir kefalet anlayışını getirecek KREDİ GARANTİ FONU 
kuracaklardır. Bu fonun emsalleri gibi işletilmesi ve amaca uygun hale getirilmesinde 
katkılarınız ne olacaktır.? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemal 
DERVİŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırması hususun arz ederim. 

Saygılarımla, 

SaffeYArıkan BEDÜK 
Ankara Milletvekili 

Ekonominin en önemli kesimlerinden biride Sanayi ve ticaret işletmeleridir. 
Esnaf-Sanatkarlar ile küçük ve orta boy işletmeler ülkemizde vuku bulan her krizden 
en fazla etkilenen kesimdir. AB sürecinde desteğe ihtiyaç olduğu muhakkaktır. 
İstihdam ve üretimde fevkalade önemli katkısı bulunan bu meslek gurubunun 
destekleme, düzenleme araştırma ve geliştirme politikalarından yeteri kadar 
yararlanamamaktadır. Üretimin olmadığı bir ülkede ekonominin hedefleri 
gerçekleşemez. 

Bu bağlamda, Ankara da kurulu bulunan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi 
(OSTİM) yaklaşık 15T000 işyerinde S£000 kişiye istihdam sağlayan ülkemizin 
gururu sayılan, kalite standardı ve örnek kabul edilen ürünleri piyasaya sürmektedir. 
CNC ve konvansiyon el makineleri ve ürünleri ile ileri ülkelerin özel sektörünün 
dikkatini çekmektedir. 

Ancak krizden etkilenmiş sorunları bulunmaktadır. 
işveren ve işçilerle birlikte 23.03.2001 tarihinde önemli mesajlar ihtiva eden bir 

gösteri düzenlemişlerdir. 

SORU 1- Esnaf-Sanatkarlarla KOBİ îerin desteklenmesi ile ilgili programınızda 
öngörülen tedbirler ve verilen önem nedir? 

SORU 2» Hükümetin ekonomik istikrar programına güvenerek planlama 
yapan bu kesimin alınan kredilerine Bankalar tarafından uygulanan'faiz'politikaları 
kriz nedeniyle %250 ila (4000) dört binlere kadar çıkarılan faiz oranlarına karşı 
koruma tedbirleriniz ne olacaktır? 

SORU 3- Ekonomik krizin etkisi altında bulunan bu kesimin, hükümetin 
sigorta primlerinin 1 Nisan'dan itibaren %48,7 oranında arttırılması istikametindeki 
yeni düzenlemeleri nedeniyle işçi çıkarma veya kayıt dışı işçi çalıştırmayı teşvik 
edeceği dikkate alınarak bu konudaki çalışmaları yeniden gözden geçirmeyi 
değerlendirebilir misiniz? 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞI 

SAYI :B.02.1-HM.0.KAF01.02/54555-10 19.ÜİÜ1* 3 1 7 9 8 
KONU: Yazılı Soru Önergesi. 

T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

İLGİ: 29.03.2001 tarih ve 9654 sayılı yazınız 

İlgide kayıtlı yazmız konusu, Konya Milletvekili Sn. Veysel Candan 
tarafından gönderilen 7/3887 ve Ankara Milletvekili Sn. Saffet Ankan Bedük 
tarafından gönderilen 7/3900 ve 7/3901 numaralı soru önergelerine ilişkin 
cevaplar ekte yer almaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. 

Dr. Kemal Derviş 
DEVLET BAKAM 
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Konya Milletvekili Sn. Veysel Candan tarafından gönderilen 22.03.2001 

tarih ve 7/3887-9565 sayılı soru önergesine ilişkin cevap: 

Soru 1: Hazine para ihtiyacını karşılamak için zaman zaman borçlanmaya 
gitmektedir. Son olarak 20 Mart 2001 tarihinde yapılan borçlanma ile ilgili olarak satılan 
Hazine bonoları hangi kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınmıştır? 

Cevap 1; 20.03.2001 tarihli ihalede satılan Hazine Bonosuna ilişkin alıcılara 
göre dağılımı gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 

ı 

KURULUŞ ADI \ SATILAN NET (Trilyon TL) 

I-BANKALAR 2.105,3 

II- DİĞER (Aracı kurum, sigorta ştL) 253,1 

III-KAMU 925,5 

IV-ŞAHISLAR 1,9 

GENEL TOPLAM: 3.285,9 

Soru 2: İhaleye gelen teklifin borçlanmanın çok üzerinde olduğu (en az üç kat) 
ifade edilmektedir. Sizce bunun sebebi nedir? 

Cevap 2: 20.03.2001 tarihinde gerçekleştirilen 98 gün vadeli, 27.06.2001 itfa 
tarihli Hazine Bonosu ihalesine net 5.481 trilyon TL. tutarında teklif gelmiştir. 
22.12.2000 tarihinde ilan edilen Ocak-Mart 2001 dönemi "Nakit Yönetimi. ve 
Borçlanma Programı" piyasada yaşanan gelişmeler ve beklentilere paralel olarak revize 
edilerek 19.03.2001 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Bu doğrultuda Hazine 
Müsteşarlığı tarafından 20.03.2001 tarihinde 98 gün vadeli Hazine Bonosu ihalesi 
yapılacağı ve bu ihalede 2.500-3.500 trilyon TL arasında satış yapılacağı ilan edilmiştir. 
Önceki "Çoklu Fiyat İhale" yönteminden farklı olarak bu ihalede "Tek Fiyat İhale 
Sistemi" ile ihraç yapılacağı da duyurulmuş ve tek fiyat ihale sisteminde, yatırımcıların, 
ihaleye katıldıklan fiyat (faiz) ne olursa olsun ihalede senet almaya hak kazandıklan 
takdirde, bu senetleri Hazine'ce ihalede kabul edilen en yüksek faiz (en.düşük fiyat) 
üzerinden alacaklan konusunda bilgi verilmiştir. 
Bu ve bundan önceki tüm ihalelere ilişkin duyurularda, borçlanılacak miktarlarm alt ve 
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üst limitleri ilan edilmekte ve ihale katılımcıları Hazine'nin borçlanacağı miktar, 
piyasada öngördükleri gelişmelere bağh beklentileri, diğer yatırım alternatiflerine ilişkin 
öngörüler gibi birçok unsuru dikkate alarak ihaleye teklifte bulunmaktadır. 

Soru 3: Bu borçlanma rakamı (bileşik faiz % 193) sizce yüksek değilmidir? 
Cevap 3: 20/03/2001 tarihli ihalede 98 günlük dönem faizi %33,65 ve yıllık 

bileşik faiz ise % 193,71 olmuştur Bu ihalede 2.500 ile 3.500 trilyon TL arasında satış 
yapılacağı duyurulmuş ve söz konusu ihalede ortalamadan ve kamuya satışlar hariç 
2.189 trilyon TL. tutarında satış gerçekleştirilmiştir. Hazine'nin 21.03.2001 tarihinde 
piyasaya yaptığı itfa toplamı ise net 2.968 trilyon TL olmuştur. Hazine ihalelerde 
borçlanacağı miktarları gelir ve harcama tahminlerine göre belirlediği nakit ihtiyacı ve 
itfa tutarlarını göz önüne alarak belirlemektedir. 
Bilindiği gibi Kasım 2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde mali sektörde ortaya çıkan 
dalgalanmalar ve bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte kamu bankaları ve 
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu kapsamındaki bankaların nakit ihtiyaçları piyasalarda 
artan oranda olumsuz etki yaratmıştır. Bununla birlikte kurun dalgalanmaya 
bırakılmasından sonra ortaya çıkan belirsizlik ve yükselen enflasyon beklentisi gibi 
unsurlar faiz oranlarına risk primi olarak yansımış, ve Hazine borçlanma maliyetini 
yükseltmiştir. Bu sebeple söz konusu dönemde yapılan ihalelerde oluşan faizler bu 
gelişmeleri yansıtmaktadır. 

Soru 4: Bu rakamlarla borçlanmaya devam edilirse, enflasyonu düşürmek 
mümkün müdür? 

Cevap 4: Açıklanan yeni ekonomik programın en önemli hedeflerinden bir tanesi 
kamu finansman dengesini bir daha bozulmayacak bir şekilde güçlendirmektir.Yıl 

e 

sonunda TEFE'deki artışın %57,6 TÜFE'deki artışın ise %52,5 olması beklenmektedir. 
Programın temelini oluşturan "Mali Sektörün Yeniden Yapılandırılması"na yönelik 
önlem ve düzenlemeler ile bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşturulması; kamu ve 
TMSF kapsamındaki bankaların nakit ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik operasyonlar 
neticesinde kamu finansmanı üzerindeki yükün zamanla azaltılması planlanmaktadır. 
Kamu borç stokundaki artışın kontrol altında tutulabilmesi için faiz dışı harcamalarda 
azami tasarrufun ve disiplinin sağlanması faiz dışı bütçe fazlasının artırılması ile birlikte 
tüm bu önlemler Hazine borçlanmasını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacak ve 
enflasyonun düşürülmesi hedefine de hizmet edecektir. 

Soru 5; Son borçlanma üç ay vadeli yapıldığına göre, üç ay sonra bu borçlan 
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nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? 
Cevap S: Söz konusu ihaleye ilişkin itfa, 27.06.2001 tarihinde olup toplam 

4.391,6 trilyon TLdir. Hazine bu itfa da dahil olmak üzere yılın geri kalan kısmında, 
önceki dönemlerde itfalarının belli bir oranında borçlanma politikasından vazgeçerek 
piyasa koşullarının elverdiği ölçüde, açıkladığı minimum miktarları, faiz dışı fazla ve dış 
borç imkanlarını da dikkate alarak haftalık düzenli ihaleler yoluyla itfalarını 
karşılayacaktır. Bu kapsamda Hazine sadece itfa tarihlerinde değil her hafta yapacağı 
düzenli ihaleleri aylık olarak kamuoyuna duyurmaya devam edecek; piyasalarda güvenin 
yeniden oluşturulması ile birlikte ve piyasadaki gelişmelere bağlı olarak borçlanma 
programı üçer aylık olarak açıklanacaktır. 

Ankara Milletvekili Sn. Saffet Arıknn Bedük tarafından gönderilen 
23.03.2001 tarih ve 7/3900-9S88 sayılı soru önergesine ilişkin cevap: 

Soru 1: Kamu ihalelerinde Türk özel sektörünün ürünlerinin eşit şartlarda 
rekabet edecekleri ithal mal şartım kaldıracak düzenlemeyi çalışmalarınızla dikkate 
alacakmısınız? 

Cevap İr 2886 sayılı Devlet thale Kanunu kapsamındaki kurumların bu kanuna 
tabi olarak yaptıkları ihalelerde "ithal mal şartı" getirmeleri mümkün bulunmamaktadır. 
Sadece anılan Kanunun 51. Maddesinin (p) bendinde özellikleri nedeniyle yabancı 
ülkelerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaçlar için yurtdışı alıma imkan sağlanmış olup, 
bu alımlar için de "ihale konusu mal ve hizmetlerisin yerli üretimi bulunmadığının 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak yazı ile belgelendirilmesi şartı getirilmiştir. 

Soru 2: OSTİM'de işletmeciler AB ne dahil ülkelerde olduğu gibi şahsi kefaleti 
terk ederek yeni bir kefalet anlayışım getirecek KREDİ GARANTİ FONU 
kuracaklardır. Bu fonun emsalleri gibi işletilmesi ve amaca uygun hale getirilmesinde 
katkılarınız ne olacaktır. 

Cevap 2 : Bilindiği gibi Resmi Gazetenin 18.01.2001 tarihli ve 24291 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Küçük ve Orta ölçekli Yatırımlarda 
Devlet Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınacak Krediler" başlıklı 7. Maddesiyle, Kredi 
Garanti kuruluşlarınca KOBİ teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak bir takvim yılı içinde 
verilen toplam teminatın %10'unu geçmemek kaydıyla, kredi garanti kuruluşlarının bu 
sürede üstlendikleri garanti/kefalet dolayısıyla bankalara ödemek zorunda kaldıkları 
toplam tazmin tutarlarının %50'sinin Yatırımlar Teşvik Fonundan karşılanması hükmü 
getirilmiştir. Kurulması öngörülen Kredi Garanti Kuruluşlarının faaliyetleri yukanda 
belirtilen hüküm kapsamında değerlendirilerek desteklenebilecektir. 
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A n k a r a Mil letvekil i Sn . Saffet A n k n n Bcdttk taraf ından ttttndcrilçn 

23 .03 .2001 tarih ve 7 /3900-9588 sayıl ı soru Önergesine i l işkin cevnn: 

Soru 1: Kamu ihalelerinde Türk özel sektörünün ürünlerinin eşit şartlarda 
rekabet edecekleri ithal mal şartını kaldıracak düzenlemeyi çalışmalarınızla dikkate 
alacakmısıhız? 

C e v a p 1: 2886 sayılı Devlet thale Kanunu kapsamındaki kurumların bu kanuna 
tabi olarak yaptıkları ihalelerde "ithal mal şartı" getirmeleri mümkün bulunmamaktadır. 
Sadece anılan Kanunun Sİ . Maddesinin (p) bendinde özellikleri nedeniyle yabancı 
ülkelerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaçlar için yurtdışı alıma imkan sağlanmış olup, 
bu alımlar için de "ihale konusu mal ve hizmeüerisn yerli üretimi bulunmadığının 
Sanayi v e Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak yaza ile belgelendirilmesi şartı getirilmiştir. 

Soru 2 : OSTİM'de işletmeciler A B ne dahil ülkelerde olduğu gibi şahsi kefaleti 
terk ederek yeni bir kefalet anlayışım getirecek KREDÎ G A R A N T İ F O N U 
kuracaklardır. Bu fonun emsalleri gibi işletilmesi ve amaca uygun hale getirilmesinde 
katkılarınız ne olacaktır. 

Cevap 2 : Bilindiği gibi Resmi Gazetenin 18.01.2001 tarihli ve 24291 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Küçük ve Orta ö lçekl i Yatırımlarda 
Devlet Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınacak Krediler" başlıklı 7. Maddesiyle, Kredi 
Garanti kuruluşlarınca KOBİ teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak bir takvim yılı içinde 
verilen toplam teminatın %10'unu geçmemek kaydıyla, kredi garanti kuruluşlarının bu 
sürede üstlendikleri garanti/kefalet dolayısıyla bankalara ödemek zorunda kaldıkları 
toplam tazmin tutarlarının %50'sinin Yatarımlar Teşvik Fonundan karşılanması hükmü 
getirilmiştir. Kurulması öngörülen Kredi Garanti Kuruluşlarının faaliyetleri yukarıda 
belirtilen hüküm kapsamında değerlendirilerek desteklenebilecektir. 

Soru 3 : Ekonomik krizin etkisi altında bulunan bu kesimin, hükümetin sigorta 
primlerinin 1 Nisan'dan itibaren % 48.7 oranında arttırılması istikametindeki yeni 
düzenlemeleri nedeniyle işçi çıkarma veya kayıtdışı işçi çalıştırmayı teşvik edeceği 
dikkate alınarak bu konudaki çalışmaları yeniden gözden geçirmeyi değerlendirebilir 
misiniz? 

Cevap 3 : Bilindiği üzere 4447 Sayılı Yasaya göre, SSK ve Bağ-Kur prim 
matrahları her yıl Nisan ayında bir Önceki yılın enflasyon oranı ve GSYtH reel değişim 
oranı kadar artırılmaktadır. 4571 Sayılı Yasa ile de 2000 ve 2001 yılları ile sınırlı olmak 
üzere SSK ve Bağ-Kur prim matrah artışlarının bir önceki yılın enflasyon oranı ve 
GSYİH reel değişim oranı yerine, beklenen enflasyon dikkate alınarak saptanması 
konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu'nun anılan yetkisini 
2001 yılı içerisinde kullanmaması durumunda, prime esas ücret matrahının Nisan'da 
Kanun gereği otomatik olarak %48,7 oranında artması söz konusu olacaktır. 

B u çerçevede, çeşitli prim matrah artış oranlarının SSK ve Bağ-Kur'un 2001 yılı 
mali açıklarına etkisi tarafımızdan incelenmiştir. Buna göre «%25'ten başlayarak %50'ye 
kadar projekte edilen çeşitli prim matrah artış oranlarının, bütçeye 1.422 trilyon TL ile 
428 trilyon T L aralığında bir ilave yük getireceği tahmin edilmektedir. 
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7.- Konya Milletvekili Veysel Candan'm, ekonomik kriz nedeniyle alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/3898) 

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i B a ş k a n l ı ğ ı n a 

Aşağıdaki sorularımın 3aşbakan Sayın Bülent SCEVİT tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 23.03.2COI 

Veysej/İANDSN 
Kop̂ a Milletvekili 

/ 

Ekonomide sıkıntılı bir dönem geçirdiğimiz malumlarınızdır. 3u durumda 

vatandaşlar ekonomik sıkıntı sebebiyle ruhsal durumlarıda bozulmaktadır. 

3asına intikal eden bilgilerden de anlaşıldığı kadarıyla kavga, yaralama 

ölüm ve intihar olayları artmaktadır. 

3u sebeple; 

1- Toplumda barışı temin etmek ve ekonomik kriz nedeniyle meydana 

gelen olayları önlemek üzere ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

2- İ lg i l i Bakanlıklar özellikle; İçişleri ve Mill i Eğitim 3akanlakları 

vasıtasıyla olayları önlemek için i l lere tamim göndermeyi düşünüyormısunuz? 

3- i lg i l i Bakanlıklardan oluşan bir komisyonla konuyu müzakereye açmayı 

ve hazırlanacak bir raporla toplunun aydınlatılmasının faydalı olacağına 

i nam yomusunuz? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞI 
(Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü) 

Sayı:B.02.1.HM.0.EKA-01.02-20/ 2 8 M 1 * 3 2 1 8 0 
Konu: Soru Önergesi Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2001 
tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106452-12/1665 sayılı yazılan. 

İlgi yazılarında, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın Saym Başbakanımıza 
tevcih ettiği yazılı soru önergesi sureti ekli olarak gönderilmiş ve Saym Başbakan 
adına önergenin cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan not ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgileri ve gereği takdirlerine arz olunur. 

Dr. Kemal DERVİŞ 

Devlet Bakanı 
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KONYA MİLLETVEKİLİ VEYSEL CANDAN1 İN 
BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'E TEVCİH ETTİĞİ 

YAZILI SORU ÖNERGESİ İÇİN HAZIRLANAN CEVAP METNİ 

Ekonomik kriz dönemleri ekonomik aktivitede yavaşlamanın dolayısıyla 

üretim ve tüketimde daralmanın meydana geldiği, işsizliğin arttığı, yeni istihdam 

olanaklarının azaldığı, özellikle sabit gelirli kesimlerin harcama gücünde aşınmanın 

yaşandığı ve toplumun belli kesimlerinde birtakım sosyo-ekonomik sıkıntıların 

ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu durum toplumun tamamında huzursuzluk yaratan 

bazı istenmeyen olaylara zemin hazırlayabilmektedir. 

Ülkemizin sıkıntılı bir dönemden geçtiği bu günlerde Hükümetimiz, işçi, 

işveren ve esnaf kesimleri ile yaptığı temaslarda halihazırdaki sorunları ve bunlara 

yol açan etkenleri teşhis etmiştir. Bu teşhislerin ışığı altında, şu an içinde 

bulunduğumuz geçiş döneminden olumsuz şekilde etkilenen kesimlere yönelik 

olarak gerekli önlemlerin alınması, Hükümetimizin öncelikli politikaları arasında 

yer almaktadır. Zaten yirmibirinci ayını dolduran 57. Cumhuriyet Hükümeti'nin 

temel kurulma gayesi işçisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle halkımızın tüm 

kesimlerine hiçbir fark gözetmeksizin hizmet sunma, toplumumuzun refahını 

artırma gayretidir. Bu hedeften ayrılabilmemiz mümkün değildir. 

Çözüm arayışında olduğumuz sorunların Mart ayı rakamlarından da 

görüldüğü üzere kısa vadede enflasyonda bir miktar yükselmeye neden olacağının 

ve çahşan kesim üzerinde olumsuz etkide bulunacağı beklenmektedir. Bu nedenle, 

gerek memurlarımızın gerekse işçilerimizin uğrayacakları kayıpları en kısa sürede 

telafi edecek olan ek önlemlerin alınması için gerekli çalışmalar başlatılmış 

bulunmaktadır. Nitekim Bakanlar Kurulu 9 Nisan 2001 tarihinde aldığı kararda 

Mart ayındaki enflasyon farkının 15 Nisan maaşlarıyla birlikte ödenmesini ilke 

olarak kabul etmiştir. Yeni ekonomik program açıklandıktan sonraki dönemde de 
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çalışan kesimi rahadatmaya yönelik önlemleri alınmaya devam edilecek, bu 

kapsamda alınacak önlemler zamanı geldikçe perderpey açıklanacaktır. 

Hükümetimizin hassasiyetle üzerinde durduğu bir diğer konu ise esnaf ve 

sanatkarlarımızın karşı karşıya bulunduğu sorunlardır. Bu kapsamda esnaf ve 

sanatkarlarımızın Türkiye Halk Bankası'na olan eski kredi borçlarına içinde 

bulunduğumuz dönemdeki yüksek faiz oranları yerine, daha önce geçerli olan 

yüzde 55 faiz oranının uygulanmasına karar verilmiştir. Hükümetimiz bir geçiş 

dönemi desteği niteliğinde olan bu uygulamanın yıl sonuna kadar sürdürülmesine 

karar vermiştir. Böylece esnaf ve sanatkarlarımızın, halihazırdaki piyasa 

koşullarının gerektirdiği yüksek faiz oranlarının yol açtığı durumdan olumsuz bir 

şekilde etkilenmesi önlenmiş olacaktır. Ayrıca Ziraat Bankası'dan kredi kullanan 

kesimlerin faiz artışlarından olumsuz etkilenmesini önleyecek birtakım çalışmalar 

da sürdürülmektedir. Bu kapsamda Hükümetimizin gündeminde yer alan önemli 

yapısal reformlardan biri olan kamu bankalarının yeniden yapılandırılması 

çerçevesinde bütçeye aktarılacak kaynak ile, faiz oranı artışlarının bazı kesimler 

üzerinde yarattığı yükün hafifletilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca Hükümetimiz esnaf kesiminin birikmiş vergi borçlarının 

ödenmesinde kolaylık sağlamak üzere birtakım önlemler almıştır. Bu kapsamda 6 

Şubat 2001 tarihinde Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan uygun koşullu tecil ve 

taksitlendirme uygulamasında başvuru süresi 16 Mart 2001 tarihinde sona 

ermesine rağmen, söz konusu süre 30 Nisan 2001 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Böylece daha önce süresi içinde başvuramadığı için bu haktan faydalanamayan 

yükümlülere yeni bir hak tanınmış olmaktadır. Buna ilaveten, Maliye Bakanlığı 

esnaf ve sanatkar kesiminin SSK ve Bağ-Kur birikmiş prim borçlarının 

ödenmesinde vergi borçları kapsamındaki tecil kolaylığına benzeyen bir kolaylık 

sağlaması benimsenmiştir. 
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Görüldüğü üzere Hükümetimiz mevcut kaynakların elverdiği ölçüde içinde 

bulunduğumuz bunalımdan en fazla zarar gören ve bu ortama uyum göstermede 

birtakım zorluklar içerisinde olan toplum kesimlerine destek sağlama 

kararlılığındadır. Bu destek enflasyona ve büyük görev zararlarına yol açmayacak 

şekilde bütçenin müsaade ettiği sınırlar dahilinde sağlanacaktır. Bu destek 

sağlanırken, Hükümetimizin en fazla üzerinde durduğu konuların başında şeffaflık 

prensibine azami ölçüde uyulması gelmektedir. 

Yüksek kamu açıkları, yüksek reel faiz ve enflasyon sarmalını ortadan 

kaldırmaya yönelik yapısal reformların tamamlanması, enflasyonun tek haneli 

rakamlara indirilmesi ve sürdürülebilir uzun dönemli büyümenin sağlanmasını 

hedefleyen yeni ekonomik programın nihai amacı ülkemizde daha adil ve sağlıklı 

bir gelir dağılımının mümkün kılınmasıdır. Hazırlanan yeni ekonomik program 

çerçevesinde çalışanların yüksek enflasyona ezdirilmemesine, çalışanlar arasında 

gelir dengesizliğinin giderilmesine ve istihdam yaratılmasına ilişkin gerekli 

düzenlemeler yapılmakta olup bu yönde çabalar sürdürülecektir. Nitekim yeni 

ekonomik programın gelirler politikası ayağında memur maaşlarının enflasyonla 

uyumlu şekilde artırılması benimsenmiştir. Ayrıca, kamu işçilerinin ücretleri, kamu 

dengesi ve kamu kesimi çalışanları arasında ücret adaleti gözetecek şekilde 

ayarlanacaktır. Diğer taraftan tarım reformu ile dar gelirli çiftçilerin desteklenmesi 

sağlanacaktır. Yeni ekonomik program çerçevesinde alınacak önlemlerle ülkemizde 

sosyal adalet sağlanmış olacak, uzun dönemde sürdürülebilir büyümenin 

gerçekleştirilmesi ile başta çalışan kesim ile esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere 

ekonomideki geçiş döneminde zorluk çeken tüm toplum kesimlerinin refahı 

artırılmış olacaktır. 
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8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir-Bigadiç İlçesindeki bazı okul 
inşaatı projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun cevabı 
(7/3907) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Milli Eğitim 

Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOGLU tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 27.03.2001 

İsmail ÖZGÜN 

Balıkesir Milletvekili 

^ ^ 

SORULAR : 

1- Balıkesir ili Bigadiç ilçesi tlyaslar İlköğretim 

Okulunun yapımı ne zaman gerçekleşecek? 

2- Balıkesir ili Bigadiç ilçesi 4 Eylül İlköğretim 

Okulunun yapımı ne zaman tamamlanacak? 

3- Balıkesir Merkez Yeniköy İlköğretim Okulu yeni 

binasının yapımına ne zaman başlanılacak? 
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T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.00-03//ö<ttf /9/V2001 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığının 03.04.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9710-7/3907-
9619/22890 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail ÖZGÜN'ün, "Balıkesir-Bigadiç İlçesindeki bazı 
okul inşaatı projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İlköğretim yatırımlan; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği valiliklerce, 
mahallinde il yatırım programıyla gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlığımızın 2001 yılı bütçesinden Balıkesir İline, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, ilköğretim kurumlan için 1 trilyon 906 milyar lira 
ödenek tahsis edilmiştir. 

1. Bigadiç İlçesi, İlyaslar Köyü İlköğretim Okulu, eğitim-öğretimi devam eden taşıma 
merkezi ilköğretim okullanmızdandır. Devam eden inşaatı bulunmamaktadır. 

2. Bigadiç İlçesi, 4 Eylül İlköğretim Okulurna 15 ek derslik yapımı işine, 2000 yılında 
başlanmış ve 80.000.000.000 lira harcanmış, 2001 yılı İl İlköğretim Kurumlan Yapım 
Programına da yeterli ödenek konulmuştur. 

3. Balıkesir Merkez Yeniköy İlköğretim Okulu, mevcut binasında eğitim-öğretime 
devam etmektedir. Yeni okul binası yapımı, İl İlköğretim Kurumlan Yapım Programı 
çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 

MetiınBOSTANCIOĞLU 
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9.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, SSK primlerinin arttırılmasına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'm cevabı (7/3910) 

TÜRKİYE BÜYÜK'MİLLET f£CLİSİ' BAKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 

OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27.03.2001 

SS< Primlerinin Ol.îJisan 2001 tarihînden itibaren yaklaşık % 50 oranında 

arttırılacağı haber bültenlerinde duyuruldu. 3u sebeple; 

1- 3u oranda bir artış; işçi ve işveren için arka arkaya yaşanan 

kriz nedeniyle sıkıntı yaratmayacakmıdır? 

2- SSK Primleri açısından dinya i le mukayese edildiği zaman, Türkiye'nin 

yeri nedir? 

2- 3u oranda artış; sigortasız çalışan sayiBMi arttırmıyacakmıdır? 

4- Bu oranda bir artış; yerli ve yabancı sermaye yatırımcılarının 

önünü kesmeyecekti? 

5-Artıştan SS<'nın beklediği toplam prim miktarı ne kadar olacaktır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

7 0 NISAN 2001 
SAYI :B.13.APK.0.11.00.00/S2O^°5* 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 03.04.2001 tarih ve 22893 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda yer alan, Konya Milletvekili Veysel CANDAN'a ait 7/3910-9622 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca 
incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, 08.09.1999 tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 78. maddesi gereğince alınacak sigorta primi ile verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırları 506 sayılı 
Kanuna ekli gösterge tablosundaki en düşük ve en yüksek göstergenin memur maaş 
katsayısı ile çarpımının otuzda biri olarak tespit edilmekte idi. 

506 sayılı Kanunun 78. maddesini 08.09.1999 tarihinden itibaren değiştiren 
4447 sayılı Kanunla, söz konusu gösterge ve katsayı sisteminden vazgeçilmiş ve yine 
günlük kazanç alt sınırının; kentsel yerler tüketici fiyat indeksindeki artış oranı ve gayri 
safi yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar artırılarak belirleneceği, üst 
sınırının alt sınırın üç katı olduğu, üst sınırın alt sınırın beş katına kadar yükseltmeye 
Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

31.05.2000 tarih ve 4571 sayılı Kanunla 01.04.2000 ile 31.03.2001 tarihleri 
arasında uygulanması gereken sigorta primine esas kazanç alt sınırı günlük 
5.000.000.- TL. olarak belirlenmiş ve 01.04.2001 ila 31.03.2002 dönemi için 
hedeflenen enflasyon dikkate alınarak yeniden belirleme hususunda Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınmıştır. 

Ayrıca, 09.06.2000 tarihli, 2000/865 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Sigorta 
Prime Esas Kazancın üst sınırı sigorta primine esas kazancın alt sınırının dört katına 
çıkarılmıştır. 

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 78. maddesinde yapılmış olan bu 
değişiklik sonucunda SSK Başkanlığından emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanların 
ödediği primlerle orantılı olarak gelir ve aylıkları da yüksek olmakta, bağlanan aylık ve 
gelirler her ay bir önceki ay için DİE tarafından ödeneceğinden sigortalıların her hangi 
bir kayba uğramadan aylıklarının bağlanmasının yanı sıra, enflasyon oranında artırım 
yapılarak günün koşullarına göre aylık ve gelir almaları sağlanmıştır. 
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2000 yılı yıllık tüketici fiyat indeksindeki artış oranı % 39, yıllık gelişme hızı ise 
% 7,2 oranında gerçekleşmiştir. Bu oranlar dikkate alındığında, Sigorta Primlerine 
Esas Kazanç alt sınırı; günlük 7.437.000.- TL. aylık alt sınırında 7.437.000.- TL. x 30 = 
223.110.000.-TL olmaktadır. 

Günlük sigorta primine esas kazanç üst sınırı ise, (Günlük sigorta primine esas 
kazanç alt sınırın dört katı olduğundan) 29.748.000.- TL. aylık sigorta primine esas 
kazanç üst sınırı da 29.748.000.- TL. x 30 = 892.440.000.- TL. olmaktadır. 

Bu orandaki artışın, gerek işçi ve gerekse işveren açısından kriz yaratmaması, 
yapılabilecek artışın sigortasız çalıştırmayı artırmaması ve sermaye yatırımlarının 
önünün kesilmemesi için Bakanlar Kurulunca sigorta primine esas kazanç tutarlarının 
tespiti hususunda çalışmalar devam etmektedir. 

öte yandan, Ülkemizin prim oranlarında Dünya ülkeleri arasındaki yerini 
gösteren liste ilişiktedir. 

Bu itibarla, yukarıda da belirtildiği üzere gerek işçilerin, gerekse işverenlerin, 
sigorta primlerinin artmasından kaynaklanan maliyetlerden olumsuz yönde 
etkilenmemeleri amacıyla prime esas kazançların alt ve üst sınırları Bakanlar 
Kurulunca tespit edildiğinden, bu konudaki çalışmaların sonuçlanmasını müteakip 
gerekli açıklama kamuoyuna yapılacaktır. 

öte yandan, 09 Nisan 2001 günü yapılan Bakanlar kurulu toplantısında; SSK ve 
Bağ-Kur birikmiş prim borçların ödenmesinde, Maliye Bakanlığınca birikmiş vergi 
borçların ödenmesinde kolaylık sağlamak üzere tecil ve taksitlendirme uygulamasına 
benzer bir kolaylık sağlanması benimsenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YaşarVmiYAN 
BaW 
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OECD ÜYESİ ÜLKELERDE SOSYAL GÜVENLİĞİN 

FİNANSMANINA DEVLET KATKİSİ 

OECD ÜYESİ 

ÜLKELER 

ABD 

ALMANYA 

AVUSTRALYA 

AVUSTURYA 

BELÇİKA 

DANİMARKA 

FİNLANDİYA 

FRANSA 

HOLLANDA 

İNGİLTERE 

İRLANDA 

İSVEÇ 

İSVİÇRE 

İZLANDA 

JAPONYA 

KANADA •'*• 

LÜKSEMBURG 

NORVEÇ 

PORTEKİZ 

YENİZELANDA 

YUNANİSTAN 

•DEVLET 

KATKISI' (%) 

29.48* 

25.66 

79.82 

17.41 

31.11 

85.70 

44.66 

19.63 

14.S5 

55.06 

61.43 

49.25 

26.30 

88.36 

22.78 

• 61.17 

32.45 

55.55 

6.29 

" 92.47 

12.41 

KAYNAK; 

The Cost of Şocial Security. ILO -J990 
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OECD ÜYESİ ÜLKELERDE 
SOSYAL GÜVENLİK RROGRAMLARI PRİM ORAN LARI..EMEKLİÜK YAŞI VE 

ÜLKELER 
AVUSTURALYA 
AVUSTURYA 
BELÇİKA 
KANADA 
FİNLANDİYA 
FRANSA 
ALMANYA 
YUNANİSTAN 
İZLANDA 
İRLANDA 
İTALYA 
JAPONYA 
HOLLANDA 
YENİ ZELANDA 
NORVEÇ 
PORTEKİZ 
İSPANYA 
İSVEÇ 
İSVİÇRE 
TÜRKİYE 
İNGİLTERE 
A.B.D. 

•?• .-' PRİM ORANLARI % 
YAŞLILIK. MALÛLLÜK. ÖLÜM 

SİGORTALI 
-

10.25 
7.50 
2.70 
5.55 
8.05 
9.30 
6.67 
4.00 
7.75 
8.34 
8.25 

25.78 
-

7.80 
11.00 
4.70 
1.00 
4.90 
9.00 
12.00 
6.2S 

İŞVEREN 
. "* 
12.55 
8.86 
2:70 
19.00 
8.20 
9.30 
13=33 
8.50 
12.20 
21.30 
8>25 
'-
-

14.20 
23.75 
23.60 
19.03 
4.90 
11.00 
10.20 
6!20 , 

TOPLAM 
CM 
22.60 
16.36 
5.40 
24.55 
16.25 
18.60 
20.00 
12.50 
19.95 
29.64 
16.50 
25.76 
(") 

22.00 
34.75 
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^âLzL-: 
(") Türkiye dışındaki ülkeler prim oranlan'işsizlik sigortası ile aile yardımları sigorta kollan için kesi 
("•) Genel bütçeden karşılanmaktadır.-

KAYNAK : Social Security programs Throughoul the vvorld 1995 
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10.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, silah ihtiyacını karşılamak için açılan 
ihalelerle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/3921) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin/TANTAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arzederim. 

/iv ıhr 

S.Metin KALKAN 
Hatay Milletvekili 

İç güvenliğin ve toplumsal huzurun saplanması için yoğun 
bir çalışma içerisinde olan Emniyet Genel Müdürlüöü silah İhtiyaçları 
için zaman zaman ihaleler açmaktadır. Basın-Yayın organlarında bu İha 
lelerle ilgili İddialar dile getirilmektedir. 

1- Emniyet Genel Müdürlüsünün silah ihtiyacını karşılamak 
için Bakanlığınızca açılan ihalelere hangi firmalar davet edilmiştir. 
Bu Î İ i m M â f t i ı ^ 

2 - Emniyet Genel-Müdürlüsünün' temel İhtiyaçları için yerli 
üretimin- yapılması hususunda- herhangi1 bir çalışma yapılmaktamıdır? 

-573-
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

y, :B.O5.™.IIO4.OI 2a04.01*O9627O -1"™11 

KonuıYazılı Sora önergesi. " * ' u 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ: TBMM Başkanlığının 03.04.2001 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02^7/3921)-638/9710 sayılı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili S.Mctin KALKAN tararından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sora önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1-Emniyet Genel Müdürlüğünce (9xl9mm) yan otomatik tabanca ihtiyacını karşılamak için 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89. Maddesi gereğince açılmış olan ihaleye; ülkemiz mümessil 
firması "irtibat bürosu" ve birinci derece yetkilisi Mehmet ÇINAR isimli şahıs olan Commerce 
International Group Ltd. (İspanya) şirketinin, ülkemiz mümessil firması" Akfen Sav. San. Güv. A.Ş" 
ve birinci derece yetkilisi Sadık İdil AYTAŞ olan Glock Gmbh (Almanya) şirketinin, ülkemiz mümessil 
firması "Hema A.Ş" ve birinci derece yetkilisi Osman HATTAT olan FN Herstal S.A. (Belçika) 
şirketinin, ülkemiz mümessil firması "Transmetal Silah San.A.Ş" ve birinci derecede yetkilisi Hasan 
AKDIYIK olan Ceska Zbrojovka a.s.(Çek Cumhuriyeti) şirketinin, ülkemiz mümessil firması "Vursan 
Silah San A.Ş" ve birinci derece yetkilisi Murat ÖRNEKOL (Genel Müdür) olan Beratta S.P.A. (İtalya) 
şirketinin, ülkemiz mümessil firması 'Tepe Savunma Güv. A Ş " ve birinci derece yetkilisi S. Hakan 
GÖRGÜN (Genel Müdür) olan Sig Arms Sauer (Almanya) şirketinin katıldıkları belirlenmiştir. 

2-1999 mali yılında Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü arasında; Emniyet personelinin görev koşullan göz önünde bulundurularak zati demirbaş 
tabanca ihtiyacı için hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, 15.000 adet" Yavuz 16 " marka (yerli 
üretimimiz olan) tabanca için protokol yapıldığı ancak, söz konusu tabancalann tamamımn zamamnda 
teslim edilmemesi ve de teslim edilenlerin de yapılan test-denemeler ve fiilen kullanıma verilmeleri 
sonucunda teknik şartname hükümlerini karşılamadığı, kalite standartlarının olmadığının tespit edildiği, 
bunun üzerine söz konusu Kurum ile akit edilen protokolün feshedildiği, 

İstenilen standart ve kalitede yurtiçinde silah üretimi olması halinde Türk Sanayinin gelişmesine 
, daima ön ayak olmuş ve olmaya da devam edecek olan Emniyet Teşkilatının tabanca tedarikine yönelik 
tercihini ülkemiz firmalarından yana kullanacağı, 29.03.2001 günü Emniyet Genel Müdürlüğünde yerli 
silah üreticileri ile yapılan toplantıda silah üretici firma yetkililerine de belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. K~7WO> I 

Sadettin TANTAN 
İçişleri Bakanı 

- 5 7 4 -
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11.- Tokat Milletvekili MErgün Dağcıoğlu'nun, 2000 yılı itibariyle dış ticaret 
mm* P ° l i t i k a s m a »«Skin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'm cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tunca TOSKAY 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 02/04/2001 

M.Ergün DAGCIOGLU 
Tokat Milletvekili 

1. Türkiye'nin 2000 yılı sonu itibariyle gerçekleşen resmi ihracat, 
ithalat, dış ticaret ve cari işlemler açığı rakamları ne olmuştur ? Bu 
rakamların yılın başında uygulanmakta olan istikrar programı 
çerçevesinde; hedeflenen rakamlarla mukayesesi yapıldığında sonucu 
nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

2. Dış ticaret açığımızın teknik olarak 19 şubat krizine etkisi ne 
olmuştur ? Kaçınılmaz olarak bir fiili devalüasyon yapılmasında; 
İhracat gelirlerimizin artmaması ve buna karşılık ithalatımızın 
patlaması sonucunda dövize olan talebin artması etkili olmuş olabilir 
mi? 

3. Bir buçuk yda yakın bir zamandır uygulanan "çıpa" sisteminin 
ihracatımızı engellediği ve ithalatımızı körüklediği uyarılarına dış 
ticaretten sorumlu bir bakan olarak niçin kulak verilmemiştir ? 

4. Şayet bu durum önceden görülmüşse o zaman bu konu ile ilgili ne 
yapılmış ve niçin zamanında tedbir alınmamıştır ? 

5. Dalgalı kura geçilmesiyle birlikte dış ticaretimizde ne gibi gelişmeler 
beklenmektedir ? Yeni 2001 yılı dış ticaret hedefleri belirlenebilmiş 
midir? 

6. İçerde üretemeyen bir ekonominin sadece döviz kuru politikalarıyla 
ihracatmı arttırabileceğini düşünebiliyor musunuz ? Bu hedeflerin 
nasd gerçekleştirileceğini planlıyorsunuz ? 

- 5 7 5 -
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.02.1.DTM.0.02.08.02./ 2 0.04.01 2 5 1 2 0 
KONU: 3273 Sayılı Soru Önergesi 

İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

İLGİ: 6.4.2001 tarih ve 23139 sayılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Içtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereğince, Tokat 
Milletvekili Sayın M. Ergün DAGCIOGLU'nun yazılı soru önergesine ilişkin 
hazırlanan cevap Ek'te sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

"Pof Dr. Tunca TOSKAY 
Devlet Bakanı 

-576 
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Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün Dağcıoğlu'nun TBMM Başkanlığı'na 
Sunduğu Soru Önergesine İlişkin Cevaplar: 

1. Türkiye'nin 2000 yılı sonu itibariyle gerçekleşen resmi ihracat, ithalat, dış ticaret ve cari 
işlemler açığı rakamları ne olmuştur? Bu rakamlann yılın başında uygulanmakta olan 
istikrar programı çerçevesinde; hedeflenen rakamlarla mukayesesi yapıldığında sonucu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2000 yılında bir önceki yıla göre, ihracatımız %3.4 oranında artarak 27.5 milyar dolara 
ulaşırken, ithalatımız %33.1 oranında artarak 54.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, 
çerçevede, dış ticaret açığı 26.7 milyar dolar, cari işlemler açığı ise 9.8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Hedeflenen rakamlarla gerçekleşen rakamlar arasında fark oluşmakla birlikte, amlan 
farkın oluşması esas itibariyle dış faktörlerden kaynaklanmıştır. 2000 yılında bir yandan 
Euro/Dolar kurunun, Euro aleyhine gelişmesi, diğer yandan 1998 yılı sonunda varili 10 dolara 
gerileyen petrol fiyatlarının 2000 yılında 30 dolar seviyelerine yükselmesi, ihracatımızın artış 
hızını sınırlandırırken, ithalatımızın beklentilerin üzerinde artmasına yolaçmıştır. Petrol ve 
doğalgaz fiyatlarındaki artışın ülkemiz imalatı üzerinde yarattığı ilave yük 4 milyar dolar 
düzeyine ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, 1999 yılında % 6.1 oranında daralan ülkemiz ekonomisinin 2000 yılında 
% 6.1 oranında büyümesi, sermaye ve ara malı ithalatının artmasına yolaçmıştır. Toplam 
ithalatımızın % 86.2'sinin sermaye ve ara malı ithalatından oluştuğu dikkate alındığında, 
petrol ve doğal gaz dışı ithalatımızda gözlenen artışın esas itibariyle ülkemizin yatırım ve 
üretim potansiyelini arttırdığı gerçeği unutulmamalıdır. Tüketim malları ithalatında da önemli 
oranda artış olmakla birlikte, tüketim mallarının toplam ithalatımız içindeki payı % 13.4 
düzeyinde olup, tüketim malları ithalatındaki artış esas itibariyle iç piyasada düşen faiz 
oranlarının ve hızla artan tüketici kredilerinin etkisiyle başta otomobil olmak üzere dayanıklı 
tüketim mallarına yönelik ithal talebinin artmasından kaynaklanmıştır. 

öte yandan, Euro/Dolar kurunun Euro aleyhine gelişmesi ihracatımızın % 53'lük 
bölümünün gerçekleştirildiği Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımızı olumsuz yönde 
etkilemiştir. Nitekim, 2000 yılında ihracatımız miktar bazında % 11.3 oranında artarken, fiyat 
bazında ihracatımızın artış oram %4.3 ile sınırlı kalmıştır. 

Tüm bu gelişmelere rağmen, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 2000 yılında başlatılan Komşu 
Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi çerçevesinde gerçekleştirilen İran, Irak ve Suriye 
Ticaret Heyeti Programlan kapsamında ihracatımıza önemli ivme kazandmlmış ve amlan 
programlann olumlu etkisiyle İran'a ihracatımız % 44 oranında artmıştır. ABD'ne ihracatımız 
ise amlan dönemde %26 oranında artarak 3.1 milyar dolara ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, 2000 yılında, İhracatta Devlet Yardımlan kapsammda ihracatçılarımıza 
108 trilyon TL'lik kaynak sağlanmış, Eximbank tarafından ise ihracatçılarımıza kullandırılan 
kredilerin toplam hacmi 3.5 milyar dolara ulaşmıştır. 

- 5 7 7 -
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2. Dış Ticaret açığımızın teknik olarak 19 Şubat krizine etkisi ne olmuştur? Kaçınılmaz 
olarak fiili devalüasyon yapılmasında; ihracat gelirlerimizin artmaması ve buna karşılık 
ithalatımızın patlaması sonucunda dövize olnn talebin artması etkili olmuş olabilir mi? 

19 Şubat tarihinde yaşanan krizi sadece dış ticaret ve cari işlemeler açığına bağlamanın 
doğru bir yaklaşım olmayacağıdır. Ülkemiz 2000 yılında 9.8 milyar dolarlık cari işlemler 
açığı vermesine rağmen, anılan dönemde Merkez Bankası rezervlerinde herhangi bir azalma 
olmadan bu açığı finanse edebilmiştir. Kasım ayında yaşanan bankacılık krizi sonucunda 
programa olan güvenin azalması devalüasyon beklentisini kuvvetlendirmiş, Şubat ayında 
yaşanan mali sektör kaynaklı ikinci krizle birlikte dövize olan talep artmış ve kurun nominal 
çıpa olarak kullanıldığı kur politikası terkedilerek, dalgalı kur sistemine geçilmek zorunda 
kalınmıştır. 

3. Bir buçuk yıla yakın bir zamandır uygulanan "çıpa" sisteminin ihracatımızı engellediği 
ve ithalatımızı körüklediği uyarılarına dış ticaretten sorumlu bakan olarak niçin kulak 
verilmemiştir? 

4. Şayet bu durum önceden görülmüşse o zaman bu konu ile ilgili ne yapılmış ve niçin 
zamanında tedbir alınmamıştır? 

Bilindiği üzere, 2000 yılı başında uygulamaya konulan ekonomik programın temel amacı 
ülkemizde 25 yıldır yaşanmakta olan kronik enflasyon sorunun giderilmesi, makroekonomik 
istikrarın sağlanması ve ülkemizin sürdürülebilir bir büyüme platformuna oturtulmasıdır. 

özellikle enflasyonun oluşumunda beklentilerin önemli rol oynadığı gerçeğinden 
hareketle, 1 Dolar+0.77 Euro'dan oluşan döviz sepeti ilan edilmiş ve TL'nin sepete karşı 
değer kaybı enflasyon hedefine paralel olarak saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle, 2000 yılı 
Toptan Eşya Fiyatları Endeksindeki artış oranı % 20 olarak hedeflenmiş ve bu çerçevede 
anılan hedefin tutturulabilmesi ve beklentilerin kınlabilmesini teminen, TL'nin sepete karşı 
değer kaybı % 20 ile sınırlandırılmıştır. 

îlk soruda da belirtildiği üzere, Euro/Dolar kurunun Euro aleyhine gelişmesi, ham petrol 
ve doğalgaz fiyatlarının artması gibi dış faktörler ile iç piyasada faiz oranlarının önemli 
oranda düşmesi neticesinde iç talebin artması gibi iç faktörler sonucunda ithalatımız 
beklentilerin üzerinde artmış ve bu çerçevede dış ticaret açığı da yüksek seviyelere ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, gerçekleşen enflasyonun, hedeflenen enflasyonun üzerinde oluşması 
TL'nin reel bazda değer kazanmasına yolaçtığı da bir gerçektir. Ancak, izlenen ekonomik 
programın bir gereği olarak diğer bir ifadeyle programa yönelik güveni zedelememek ve nihai 
amacı olan makroekonomik istikrarını sağlamış, daha müreffeh bir Türkiye'ye ulaşmak 
amacıyla kur politikasmda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İzlenen ekonomik program 
sonucunda hedeflere ulaşılamamakla birlikte enflasyon oranının son on dört yılın en düşük 
seviyesine indiği gerçeği de gözardı edilmemelidir. 

İlk soruda da değinildiği gibi, bu dönemde Eximbank kredilerinin hacminin arttırılması, 
ihracat kredilerinde uygulanan faiz oranlarının yaklaşık % 50 oranında azaltılması yoluna 
gidilmiş, Dış Ticaret Müsteşarlığınca Ticaret Heyeti programlarına ağırlık verilmiş, başta 
Dahilde işleme Rejimi olmak üzere ihracatla ilgili bir çok mevzuatta ihracatçılarımızın lehine 
düzenlemeler yapılmıştır. 
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Diğer taraftan, artan ithalata karşı 2000 yılında ticaret politikası araçları etkin bir şekilde 
kullanılmıştır. Uluslararası yükümlülüklerimiz nedeniyle özellikle sanayi ürünlerinin gümrük 
vergilerinde herhangi bir ayarlama yapılamamış, ancak, dahili vergi ve fonlarda yapılan 
değişikliklerle özellikle tüketim malları ithalatındaki artış önlenmeye çalışılmıştır. Bu 
çerçevede, 2000 yılı içerisinde kesinti oram arttırılan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 
başta vadeli ithalatta olmak üzere artan ithalatın engellenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

5. Dalgalı kura geçilmesiyle birlikte dış ticaretimizde ne gibi gelişmeler bcldenmektedir? 
Yeni 2001 yılı dış ticaret hedefleri belirlenebilmiş midir? 

Yeni açıklanan ekonomik program çerçevesinde, 2001 yılında ekonominin % 3 oranında 
daralacağı tahmin edilmektedir. İthalat büyümenin bir fonksiyonu olduğu için, iç talepte 
beklenen daralmaya paralel olarak ithalatımızda 2001 yılında 2000 yılına göre önemli oranda 
azalacaktır. İhracatımızın ise dalgalı kur politikasına geçilmesi ile birlikte, TL'nin uluslararası 
para birimlerine karşı önemli oranda değer kaybetmesi sonucu oluşan rekabet avantaj ınm 
olumlu etkisiyle yaklaşık % 10 oranında artarak 30-31 milyar dolar düzeyine çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Bu itibarla, 2001 yılında dış ticaret açığının 2000 yılına göre önemli oranda 
azalacağı cari işlemlerin ise dengeye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

6. İçerde üretemeyen bir ekonominin sadece döviz kuru politikalarıyla ihracatını 
arttırabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu hedeflerin nasıl gerçekleştirilebileceğini 
planlıyorsunuz? 

Yeni ekonomik programın açıklanması sonrası para ve döviz piyasalarında yaşanan 
belirsizlikler ortadan kalkmaya başlamış olup, programa verilecek dış desteğin ilan edilmesi 
ve yapısal reformların uygulamaya geçirilmesi ile birlikte, para ve döviz piyasaları dengeye 
oturacaktır. İhracat, Hükümetimizin temel öncelikleri arasında yeralmaktadır. Bu çerçevede, 
ihracatçılarımızın karşılaştıkları finansman sıkıntısının giderilebilmesini teminen, 
Eximbank'm kaynaklan arttırılacaktır. Nitekim, Eximbank'a sene başından bu yana aktarılan 
kaynağın toplam tutarı 138 Trilyon TL'na ulaşmış bulunmaktadır. 2001 yılında İhracatta 
Devlet Yardımları kapsamında ihracatçılarımıza aktarılacak toplam kaynağın tutan ise 2000 
yılına göre % 100 oranında arttırılarak 300 Trilyon TL'na çıkarılmış bulunmaktadır. 

2001 yılında Ticaret Heyetleri Programlarına yoğun bir şekilde devam edilmekte olup, ilk 
dört aylık dönemde Güney Afrika, Irak, Ürdün, Kuveyt ve Dubai'ye ticaret heyeti programı 
düzenlenmiştir. Bu programların temel amacı, ihracatımızda pazar ve ürün çeşitlendirmesini 
sağlamak ve bu çerçevede gerek komşu ülkelerle gerekse petrol zengini ülkelerle ticaretimizi 
arttırmaktır. Ayrıca, 2001 yılında toplam 94 fuara mili düzeyde iştirak edilmektedir. 

Diğer taraftan, iç talebin daralacağı 2001 yılında üretimin dış talebe yönlendirilebilmesini 
teminen, ihracatta bürokratik engellerin kaldırılması yönünde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 
başkanlığımda, ihracatçılarımız ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımı da sağlanarak sektör toplantıları düzenlenmekte ve sözkonusu toplantılarda 
sektörlerimizin tüm sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri üretilmektedir. 

2001 yılında başta bankacılık kesiminde olmak üzere gerçekleştirilecek yapısal 
reformlarla birlikte ülkemizde makroekonomik istikrarın sağlanarak, yatınm-üretim-ihracat 
zincirinin oluşmasına imkan tanıyacak gerekli altyapı oluşturulacak ve bu çerçevede üretimin 
ihracata kanalize edilerek yıllardır arzu edilen sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacaktır. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağ

ladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlar
dan Gelen Diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat 
süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin hergün yapılması 
önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilen 413 sıra sayılı Avukatlık Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Görüşülme ve Oylamalarında: 
a) Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarının 25'er maddelik 4 bölüm halinde 

(1 inci maddeden 26 ncı maddeye kadar birinci bölüm, 26 ncı maddeden 51 inci maddeye kadar ikinci 
bölüm, 51 inci maddeden 76 ncı maddeye kadar üçüncü bölüm ve 76 ncı maddeden sonrası dördüncü 
bölüm) görüşülmesi; 

b) Tasannın tümü üzerinde Gruplar, Komisyon ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 20'şer 
dakika, kişisel konuşmaların 10'ar dakika; bölümler üzerinde Gruplar, Komisyon ve Hükümet adına 
yapılacak konuşmaların 10'ar dakika olması; 

c) Bölümler üzerinde Gruplar, Komisyon ve Hükümetin birer, Milletvekillerinin de bir önerge 
verebilmesi, 

d) Maddeler okunmaksızın sadece yukarıda belirtilen bölümlerin ayrı ayrı oylanması ve bölümler 
üzerinde verilen önergelerin kabulü halinde o bölümün kabul edilen önerge ile birlikte oylanması, 

Önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 16.2.2001 tarihli 60 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun; 17 Nisan 2001 Salı günü 15.00-20.00,18 Nisan 2001 Çarşamba, 19 Nisan 2001 

Perşembe ve 20 Nisan 2001 Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması; 20 Nisan 2001 Cuma 
günü de Kanun Tasan ve Tekliflerinin görüşülmesi; 18 Nisan 2001 Çarşamba günü Gündemin 7 nci 
sırasına kadar olan tasarı ve tekliflerin, 19 Nisan 2001 Perşembe günü de Gündemin 9 uncu sırasına 
kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması; 17 
Nisan 2001 Salı günü sözlü sorular hariç diğer denetim konularının, 18 Nisan 2001 Çarşamba günü de 
sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

2. - 19 Nisan 2001 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 654 sıra sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, Gündemin Kanun 
Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının 6 ncı sırasına; Gündemin 6 ncı 
sırasında yer alan 646 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 7 nci sırasında yer alan 644 sıra sayılı 
Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 19 Nisan 2001 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 653 sıra sayılı 
Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının da 48 saat geçmeden, Gün
demin 9 uncu sırasına alınması, 19 Nisan 2001 Perşembe günü Gündemin 10 uncu sırasına kadar olan 
Tasan ve Tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 19.4.2001 tarihli 87 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dışişleri Komisyonu 
19.4.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Adalet Komisyonu 
19.4.2001 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
19.4.2001 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
19.4.2001 Perşembe 
Saat: 11.00 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
26.4.2001 Perşembe 
Saat: 10.30 

* İçişleri Komisyonu 
26.4.2001 Perşembe 
Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
88 İNCİ BİRLEŞİM 20 .4 . 2001 CUMA Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.-Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 2001 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/14) (S. Sayısı : 652) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2001) 

2-ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

"& *& 

3 - S E Ç İ M 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet 
Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 arkadaşının; Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir 
Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/757, 2/603, 2/605) 
(S. Sayısı: 592) (Dağıtma tarihi: 31.1.2001) 

3. X - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/206, 1/779) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

4. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet tyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Sımak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat 
Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 
2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

5. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, T/212) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma 
tarihi: 5.6.2000) 

6. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi: 19.4.2001) 

7. - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı 
Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422,1/411,2/317) (S.Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

8. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. 
Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

9. - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) 
(S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

10. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

11. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/732) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 11.1.2001) 

12. - Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/742, 1/405) (S. Sayısı: 
599) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

13. X - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumunun Kuruluş ve tdaresine İlişkin Kanun 
ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 593) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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8 - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

14. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

15. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/698) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

16. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

17. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

18. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

19. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

20. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

21. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

22. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

23. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

24. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Ala
nında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma 
tarihi: 15.11.1999) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

32. X - Tüm Göçmen işçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

33. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

34. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

35. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 
23.7.1999) 

36. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

37. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih 
ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 
11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar,Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/380,2/453) (S. Sayısı: 399) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

39. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 23.7.1999) 

42. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

43. -Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

45. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararma Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

46. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/331) (S. Sayısı: 
103) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 
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49. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 9.8.1999) 

51. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

52. -Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

53. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

56. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 

58. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

59. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 20.10.1999) 

60. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

61. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

62. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

63. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 4.11.1999) 

64. X - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

65. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

66. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

67. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 
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68. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

69. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

70. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

71. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

72. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

73. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571,1/572,2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

74. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

75. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

76. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

77. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

78. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

79. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

80. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

81. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

82. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414, 1/4.62) (S. Sayısı: 314) (Dağıtma tarihi: 26.1.2000) 

83. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'm, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

84. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 
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85. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

86. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemezin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

93. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

97. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

98. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

- 9 -



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

99. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

100. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

101. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

102. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

103. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

104. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21,2.2000) 

105. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

106. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

107. X - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/580) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

108. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

109. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

111. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. - Elazığ Milletvekili .Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

114. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 
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115. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

116. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

117. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 

118. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora ttirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

119. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

120. - istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

121. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akm'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora itirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

123. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

124. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

125. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

126; - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

127. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı: 
386) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

128. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 
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129. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

130. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

131. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

132. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

133. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

134. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

135. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

136. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

137. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

138. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

139. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

140. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

141. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) 
(Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

142. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma 
tarihi: 4.5.2000) 

143. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/173)(S. Sayısı:425)(Dağıtmatarihi: 15.5.2000) 
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144. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'un, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

145. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/628) (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

146. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

148. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/295) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

149. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559,2/250,2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 30.5.2000) 

151. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

152. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

153. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

154. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

155. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

156. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

157. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen 
Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu 
İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.6.2000) 

158. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddeleri 
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 
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159. - Memleket tçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) 
(S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

160. -Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

161. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 
14.6.2000) 

162. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/677) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

163. X - Türkiye Cumhuriyeti, ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

164. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
ilişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

165. - Amasya Milletvekili Ahmet lyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

166. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/676) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

167. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

168. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

169. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

170. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 
Örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

171. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

172. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

173. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan 
Afeüerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

174. X - Karadeniz Ekonomik işbirliği örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/686) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 
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175. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

176. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

177. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

178. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

179. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

180. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

181. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

182. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

183. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

184. - Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

185. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/423) (S. Sayısı : 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

186. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

187. X - Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın 
Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

188. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 
530) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

189. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

190. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti içişleri 
Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, örgütlü Suçlar, 
Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/708) (S. Sayısı: 
533) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

191. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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192. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın içtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

193. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

194. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

195. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

196. - Balıkesir Milletvekilleri llyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

197. - Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak ve 2 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

198. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 21.11.2000) 

199. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

200. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 551) (Dağıtma tarihi: 24.11.2000) 

201. X -Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

202. - Yozgat Milletvekili llyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

203. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

204. X - Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Hazar 
Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

205. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

206. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yüksekseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

207. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/444) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 
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208. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
iyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

209. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi: 11.12.2000) 

210. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

211. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

212. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

213. - Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi 
(2/337) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

214. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 9 Arkadaşının, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy 
İşletmelerin, Bazı Borç Faizlerinin Sınırlandırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/490) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

215. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/506) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 17.1.2001) 

216. - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 
Mesut Yılmaz ile 216 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/636) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma Tarihi: 22.1.2001) 

217. - Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/602) (S. 
Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 25.1.2001) 

218. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması, Balıkesir 
Üniversitesi Bünyesinde Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Güzel Sanatlar, Savaştepe Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/313) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

219. - Çankırı Milletvekili İrfan Keleş ve 23 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/446) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 
29.1.2001) 

220. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Küçük 
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Bir Bölümünün Affı, 
İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Planına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/468) (S. Sayısı: 583) 
(Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

221.-Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/383) 
(S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

222. - Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/803) 
(S. Sayısı: 594) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 

223. - İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/804) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi: 29.1.2001) 
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224. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım.Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 598) (Dağıtma tarihi: 6.2.2001) 

225. - Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/14) (S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

226. - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/236) 
(S. Sayısı: 601) (Dağıtma tarihi: 9.2.2001) 

227. - Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Şanlıurfa 
Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Muğla Milletvekili Fikret 
Uzunhasan'ın, Türk Optometri ve Optik Meslekler Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/767,2/246,2/570) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

228. X - Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/785) (S. Sayısı: 603) (Dağıtma 
tarihi: 12.2.2001) 

229. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 15 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/37) (S. Sayısı: 604) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

230. - Adıyaman Milletvekili Dengir Fırat ve 5 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/393) (S. Sayısı: 605) (Dağıtma tarihi: 12.2.2001) 

231. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/806) (S. Sayısı: 608) (Dağıtma tarihi: 13.2.2001) 

232. - Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli ve 9 Arkadaşının, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/226) (S. Sayısı: 611) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

233. - İçel Milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Turhan Güven'in, 20.5.1933 Tarih ve 2197 Sayılı 
Kanunun 1 inci Maddesinde Yeralan tçel Adının Mersin olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/332) (S. Sayısı: 612) 
(Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

234. - Ankara Milletvekili UIuç Gürkan ve 37 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/422) (S. Sayısı: 613) (Dağıtma tarihi: 20.2.2001) 

235. X - Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/786) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

236. X - Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/787) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

237. X - Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/788) (S. Sayısı : 617) (Dağıtma tarihi : 
23.2.2001) 

238. X - Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/799) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 23.2.2001) 

239. X - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2001) 
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240. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/48) (S. Sayısı: 620) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

241. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin, İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/305) 
(S. Sayısı: 621) (Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

242. - Tokat Milletvekilleri Reşat Doğru ve Lütfı Ceylan'm, Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Bulunan Yerleşim Alanlarında Depreme Karşı Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/580) (S. Sayısı: 622) 
(Dağıtma tarihi: 27.2.2001) 

243. - Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri, Tarım, Orman ve 
Köyişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/600) (S.Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 28.2.2001) 

244. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/810) (S. Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

245. X - Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası 
Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/814) (S.Sayısı : 626) 
(Dağıtma tarihi: 1.3.2001) 

246. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/802) (S. Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 12.3.2001) 

247. - Yozgat Milletvekilleri Şuayip Üşenmez, Mesut Türker ve Ahmet Erol Ersoy ile 13 Arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/256) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

248. -Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/443) (S. Sayısı: 628) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

249. - Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Türk Ceza Kanunu ile 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, İçel Milletvekili Turhan Güven ve Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan'ın Türk Ceza Kanununun 455 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve 5 Arkadaşının Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Erol Al'ın Türk 
Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/796, 2/341, 2/559, 2/562, 2/563, 2/686) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
20.3.2001) 

250. - Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, 5680 Sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/589) (S. Sayısı: 630) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

251. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 12 Arkadaşının, 5 İlçe ve Elbistanafşin Adıyla Bir 
İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/608) (S. Sayısı: 631) (Dağıtma tarihi: 20.3.2001) 

252. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/277) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

253. - Ankara Milletvekili UIuç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Batıkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/524) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

254. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/633) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 27.3.2001) 

255. - Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/638) (S. Sayısı: 635) (Dağıtma tarihi : 
3.4.2001) 

256. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 641) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

257. - Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Ankara İline Bağlı Olarak Bilimkent Adıyla Bir İlçe 
Kurulmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/525) (S. Sayısı: 642) (Dağıtma tarihi: 10.4.2001) 

258. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet 
Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/593) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 11.4.2001) 

259. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/822) (S. Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 12.4.2001) 

260. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/813) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

261. - İzmir Milletvekili Süha Tanık'in, İzmir İlinde Mordoğan Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/374) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

262. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/588) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

263. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/623) (S. Sayısı: 650) (Dağıtma tarihi: 16.4.2001) 

= i & 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 652) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, 
Mart 2001 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/14) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu 12.4.2001 
Esas No.: 5/14 
Karar No. : 2 

Sayı: A.01.1.HEK/33 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2001 yılı Ocak ayı başında mevcut para : 470 148 413 000.-
2001 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında 
Ziraat Bankasının aldığı para : 26 586 894 695 000.-

+ 
Toplam : 27 057 043 108 000.-

2001 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında 
Ziraat Bankasının harcadığı para : 26 703 309 903 000.-

2001 yılı Nisan ayı başında Bankada mevcut para : 353 733 205 000.-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 2001 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarına ait hesapları 

incelendi; 
2001 yılı Ocak ayında Ziraat Bankasındaki 470 148 413 000.- TL. mevcudu ile Ocak-Şubat-

Mart 2001 aylarında Hazineden 26 586 894 695 000.- TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ 27 057 043 108 000.- TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 26 703 309 903 000.- TL. tenzil 
edildikten sonra Nisan 2001 başında kasa mevcudunun 353 733 205 000.- TL.'den ibaret olduğu 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun olduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Nazif Okumuş 
İstanbul 

Üye 
Fikret Tecer 

Kırşehir 
Uye 

Faris Özdemir 
Batman 

Başkanvekili 
Ataullah Hamidi 

Batman 
Üye 

Mehmet Arslan 
Ankara 

Üye 
Veysel Candan 

Konya 

Kâtip 
Melek Denli Karaca 

Çorum 
Üye 

Yıldırım Ulupınar 
İzmir 
Uye 

Lütfı Esengün 
Erzurum 





Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 653) 

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/837) 

T.C. 
Başbakanlık 6.4.2001 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-286/1704 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.4.2001 
tarihinde kararlaştırılan "Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Halen yürürlükte bulunan 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun yürürlük 
tarihinden itibaren bu güne kadar uygulanması sırasında ortaya çıkan tüm sorunların sağlıklı bir 
biçimde çözümü amacıyla, bu Tasarı hazırlanmış ve bu tasarı ile; 

- Anayasamızın 46 ncı maddesinde öngörülen ve asıl kural olan, kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, karşılıklarının nakden ve peşin olarak ödenmesi koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşın
maz malların objektif esaslara göre hızlı, doğru ve sağlıklı bir şekilde kamulaştırılması esasının tam 
olarak uygulanmasının sağlanması; 

- Bu amaçla, ancak kamu yararının gerektirdiği ve zorunlu hallerde, idarelerin yatırım prog
ramlarında yer alan yatırımları için, bütçelerinde var olan kamulaştırma ödenekleri kadar kamulaş
tırma yapmalarının temini ve böylelikle zorunlu olmayan hallerde gereksiz yere kamulaştırma 
yapılması önlenerek, kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve disipline edilmesi; 

- Keza idarelerin, bilgi ve tecrübe eksikliği sebebiyle, kamulaştırma sırasında yanlış ve eksik 
işlemler yaptığı, çoğunluğu idare elemanlarından oluşan kıymet takdir komisyonları tarafından, 
kamulaştırılmaya konu taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakkının değerinin objektif esaslardan uzak-
laşılarak, idarelerin o iş için ayırdıkları ödeneğe göre değer takdir edildiği ve işlemlere karşı ilgililer 
tarafından kamulaştırmanın iptali davaları açıldığı, açılan bu davalar sonucunda kamulaştırmaların 
iptal edildiği ve bunun da kamu yatırımlarının aksamasına ve gecikmesine sebep olduğu ve ayrıca, 
komisyonlar tarafından belirlenen bedellere karşı, hemen hemen tüm kamulaştırmalarda bedel ar
tırım davaları açıldığı ve açılan bu bedel artırım davaları sonucunda da, kamulaştırma bedelleri çok 
yüksek rakamlara ulaştığı, bu bedellerin ödenmesinde de zaman zaman çok sıkıntılar ve aksamalar 
olduğu, bu ödemelerin Devlete ek bir malî külfet getirdiği gibi, geç yapılan bu ödemeler sebebiyle 
de, çok sayıda ilgili tarafından Devletimiz aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurul-
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ması sonucunda, bu Mahkemede Türkiye aleyhinde insan hakları ihlali kararları çıktığı ve ayrıca 
Devletimizin yüksek meblağlara ulaşan tazminatlar ödemeye mahkûm olduğu, bunun da, Dev
letimizin dış itibarını zedelediği ve bu durumun çeşitli platformlarda Devletimiz aleyhine kullanıl
dığı dikkate alınarak; 

- Tüm bu aksaklıkların ve sıkıntıların giderilebilmesi veya en aza indirgenebilmesi amacıyla, 
kamulaştırılacak taşınmaz malların değer tespitlerinin, çoğunluğu idare elemanlarından oluşan kıy
met takdir komisyonları yerine, uzman bilirkişilerden oluşan kurul marifetiyle ve tarafsız mah
kemeler eliyle yapılması ve mahkemelerce tespit edilecek bedelin idarece yargılama sırasında hak 
sahibine ödenmek üzere bankaya yatırılmasından sonra kamulaştırmanın sonuçlandırılarak, taşın
maz malın idare adına tesciline ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesi; 

- Bu şekilde, yatırım programında bulunmayan ve ödeneği olmayan yatırımlar için idarelerin 
kamulaştırma veya ödeneğinden fazla kamulaştırma yapmalarının önlenmesi, kamulaştırma iş
leminin tek dava ile çözümlenmesi, çok önemli bir sorun olan bedel artırım davalarının böylelikle 
ortadan kaldırılması; 

- Ayrıca, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci 
maddesinde öngörülen pazarlıkla satın alma usulünü öncelikle uygulayarak, daha hızlı, sorunsuz ve 
dava konusu olamayacak bir kamulaştırma yapmalarının sağlanması amacıyla, gerekli görülen hal
lerde, kamulaştırma yolu ile edinebilecekleri taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının bedel
lerini, daha seri bir şekilde ve kısa zamanda kendi bünyesi içinden kurup görevlendireceği kıymet 
takdir komisyonu marifetiyle tespit ettirerek, yine kendi bünyesi içinden kurup görevlendireceği uz
laşma komisyonu vasıtasıyla mal sahibi ile pazarlıkla ve anlaşma yoluyla satın alma veya idareye 
ait bir başka taşınmaz malla trampa ederek sorunsuz bir şekilde devralmaları ve bu surette normal 
kamulaştırmada yapılması gereken diğer usuli işlemlerin yapılmayarak zaman kazanılması; 

- Diğer hallerde ise, hızlı, doğru ve sağlıklı bir şekilde kamulaştırma yapmalarının temini, 
kamulaştırma sebebiyle adlî ve idarî yargıda açılacak davaların önlenmesi veya en aza indirgen
mesi, buna rağmen açılacak davaların hızla sonuçlandırılması, kamulaştırma sebebiyle Devlet ve 
diğer kamu tüzelkişileri ile gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerinin haksızlığa uğramasının önlen
mesi, kamulaştırma işlemlerinin hızla sonuçlandırılarak, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin iş
lerinin ve yatırımlarının çabuklaştırılmasının sağlanması, kamulaştırma ve kamulaştırma 
ödemelerinde meydana gelen gecikmeler sebebiyle, ilgililer tarafından Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesine başvurulmasının ve bu Mahkemede Türkiye aleyhinde insan hakları ihlali ve dolayısıyla 
yüksek meblağlı tazminat kararları çıkmasının önlenmesi suretiyle, uygulamada ortaya çıkan sorun
ların süratle çözümlenmesi ve Devlet ile vatandaşının barışık hale getirilmesi; 

- Keza, uygulamada çıkan sorunlar dikkate alınarak, mülkiyeti çekişmeli olan veya tapuda 
kayıtlı olmayan taşınmaz mallar hakkında yapılan kamulaştırmalarda, acele el koyma işlemlerinde 
yeni ve gerçekçi usul ve esasların getirilmesi, kamu malı olan ve kamulaştırma konusu olamayacak 
yerlerin kamulaştırılmasının önlenmesi, kamu kurumları ve tüzelkişileri arasında taşınmaz mal dev
rinin usul ve esaslarının açıklığa kavuşturulması, 

Amaçlanmıştır. 
Diğer taraftan; 

Halen yürürlükte bulunan 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun yürürlük 
tarihinden itibaren bu güne kadar uygulanması sırasında, bu Kanunda kamulaştırma yetkisi tanınan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 653) 
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Devlet veya kamu tüzelkişilerinin; kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında, daha işlemlerin başlan
gıcında kamu yararı kararının alınması ve onaylanmasında, kamulaştırmadan önce yapılacak işlem
lerde, kadastro görmemiş yerlerin tespiti işlemlerinde, kıymet takdirinin yapılması sırasında, kısmî 
kamulaştırmalarda ve en önemlisi kamulaştırmayla ilgili tebliğ işlemlerinde, bilgi ve tecrübe eksik
liği sebebiyle bir takım yanlış veya eksik işlemler yaptıkları, bunun sonucunda da, ilgilileri tarafın
dan kamulaştırma işlemlerine karşı idarî yargıda açılan iptal davaları sonucunda, idarî yargı mah
kemeleri tarafından verilen kararlarla, kamulaştırmaların iptal edildiği ve bunun da, kamulaştırma 
işlemlerinin yeniden yapılmasını gerektirdiği ve böylelikle gereksiz yere zaman, emek ve masraf 
harcanıldığı gibi, Devletin veya kamu tüzelkişilerinin işlerinin ve yatırımlarının aksadığı; 

- Anılan Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen pazarlıkla satın alma usulünün kamulaştırma 
yapacak idarelerce, öncelikle ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi halinde, kamulaştırma 
sebebiyle ortaya çıkan kıymet takdirlerinde yapılan hatalar ve bu takdirlerden doğan şikâyetler ve 
en önemlisi ilgililer tarafından kamulaştırmaya ve bedeline karşı açılacak davalar, idare tarafından 
açılacak tescil davaları ve diğer bir çok sorunun kendiliğinden ortadan kalkacak olmasına rağmen, 
bu maddenin pek ve hatta hiç uygulanmadığı; 

- Kamulaştırma yapan idarelerce 13 üncü madde uyarınca yapılan tebligat, kamulaştırma 
bedelinin bloke edilmesi ve benzeri işlemlerin usulüne uygun yapılmadığı ve bunun da, kamulaştır
ma işlemlerine karşı ilgililerince idarî yargıda açılan iptal davaları sonucunda verilen kararlar ile 
kamulaştırma işlemlerinin iptal edildiği, bunun sonucu olarak da, idarelerin işlemlerinin ve yatırım
larının aksadığı; 

- Anılan Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca, adlî yargıda açılan bedel artırım davalarının, 
mahkemece Kanunun 15 inci maddesinde sayılan bilirkişilere yaptırılan bilirkişi incelemeleri 
yüzünden çok uzun süre devam ettiği ve bu davalarda bilirkişiler tarafından da objektif değerlendir
me yapılamadığı, 16 ncı maddesinde öngörülen sürelere mahkemelerce uyulmaması sebebiyle, 
acele işler sebebiyle yapılan kamulaştırmalarda dahi çok zaman kaybedildiği, bunun da acele işleri 
aksattığı; 

- Anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca idarelerce kamulaştırılan taşınmaz malların tescili 
amacıyla açılması gereken davaların zamanında veya hiç açılmadığı, açılan tescil davalarının da, 
tebligat yapılamaması vb. sebeplerle uzun sürdüğü; 

- İdarelerce, kamulaştırmalarda bedeli ödenerek kamulaştırma yapılması yerine, daha uygun 
bir yöntem olan ve anılan Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen trampa yoluyla kamulaştırmaya 
rağbet edilmediği; 

- Anılan Kanunun, kamu kurumları ve tüzelkişileri arasında taşınmaz mal devrini düzenleyen 
30 uncu maddesinin sağlıklı şekilde uygulanamadığı ve yanlış uygulandığı, bu maddenin uygulan
ması sırasında bir çok sorunla karşılaşıldığı, 

Saptanan, bilinen ve en çok şikâyet edilen konulardır. 
Açıklanan tüm bu sebeplerle, uygulamada ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesi amacıyla, 

mevcut Kamulaştırma Kanununda aşağıda ana hatları açıklanan köklü bir sistem değişikliği yapıl
ması yoluna gidilmesi zorunlu olmuştur. 

Devlet ve kamu tüzelkişilerinin ancak zorunlu hallerde ve başka şekillerde taşınmaz mal sağ-
layamamaları durumunda hızlı, doğru ve sağlıklı bir şekilde kamulaştırma yapmalarının sağlan
ması, kamulaştırma sebebiyle adlî ve idarî yargıda açılacak davaların önlenmesi veya en aza indir
genmesi, buna rağmen açılacak davaların hızla sonuçlandırılması, doğru bedel tespiti yapılarak 
kamulaştırma sebebiyle Devlet veya diğer kamu tüzelkişileri ile gerçek veya özel hukuk tüzel 
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kişilerinin haksızlığa uğramasının önlenmesi, kamulaştırma işlemlerinin hızla sonuçlandırılarak, 
Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin işlerinin ve yatırımlarının çabuklaştırılmasının sağlan
ması, uygulamada ortaya çıkan sorunların süratle çözümlenmesi amacıyla; 

1) Anayasamızın 46 ncı maddesi hükmüne uygun olarak, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
ancak zorunlu ve gerçekten kamu yararının gerektirdiği hallerde ortaya çıkan ihtiyaçlarını başka 
şekillerde (pazarlıkla satınalma, Maliye Bakanlığından veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 
tahsis suretiyle taşınmaz mal edinme gibi) karşılayamamaları halinde kamulaştırma yapmalarının 
temini amacıyla, kamulaştırma yetkisi tanınan Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinin kamulaştırma 
ihtiyacı ortaya çıktığında, Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesinde sayılan mercilerce 
verilecek kamu yararı kararlarının 6 ncı maddesi uyarınca onaylanmasından veya 6 ncı maddenin 
son fıkrası uyarınca yapılacak kamulaştırmalarda, yetkili icra organınca verilecek karardan sonra, 
idarelerin kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu kurarak öncelikle Kanunun 8 inci mad
desinde öngörülen satın alma usulü uygulamalarının sağlanabilmesi; 

2) Kamulaştırma Kanunundaki mevcut kamulaştırma sistemi değiştirilerek, kıymet takdir 
komisyonları eliyle yaptırılan kıymet takdiri usulü ve esaslarının ve buna bağlı diğer işlemlerin ve 
keza, bedel artırım davaları açılabileceği yönündeki hükümlerin kaldırılarak, yeniden düzenlenen 
10 uncu maddeyle, kamulaştırma işleminin tek davayla ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi amacıy
la, kamulaştırmayı yapacak olan Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan mahkemeye baş
vurarak, kamulaştırılacak taşınmaz malın gerçek kamulaştırma bedelinin tespiti ile, bu bedel kar
şılığında ve bu bedelin ödenmesi kaydıyla kamulaştırma yapılmasına ve taşınmaz malın kamulaş
tırma yapan idare adına tesciline karar verilmesinin sağlanması, bu davaların seri olarak ve hızla 
sonuçlandırılması, mahkemece taşınmaz malın gerçek değerinin tespiti amacıyla yaptırılacak bilir
kişi incelemelerinin, konunun uzmanı veehli, beş kişilik bir kurul marifetiyle yaptırılması, bilirkişi 
kurulunun raporlarına karşı taraflarca itiraz üzerine de, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırıl
mak yerine ve bir defaya mahsus olmak üzere, aynı bilirkişi kurulundan ek rapor alınması yoluna 
gidilmesi ve Kanunun diğer maddelerinin buna göre uyarlanması; 

3. Anılan Kanunda yapılan değişikliklerin gereği olarak, Kanunun 13 üncü maddesinin yürür
lükten kaldırılması ve 14 üncü maddesinin değişen maddelere göre uyarlanması; 

4. Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitinde görevlen
dirilecek kişilerin daha objektif, tarafsız ve uzman kişilerden oluşmasının temini, bu bilirkişilerin 
çalışma usul ve esaslarının yeniden tespit edilmesi; 

5. Anılan Kanunda yapılan sistem değişikliğinin gereği olarak, yürürlükten kaldırılması 
gereken 13, 16 ve 17 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılması; 

6. Anılan Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinin, uygulamada ortaya çıkan sorunlar da dikkate 
alınarak ve yeniden düzenlenen Kanunun sistemine göre değiştirilmesi; 

7. Anılan Kanunun 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33 ve 39 uncu maddelerinin tamamının veya bazı 
fıkralarının, Kanunda yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenmesi; 

8. Anılan Kanunun kamu kurumları ve tüzelkişileri arasında taşınmaz mal devrini düzenleyen 
30 uncu maddesi uyarınca devralman taşınmaz malın, kamulaştırılma yoluyla devralınmış 
sayılacağı ve devir amacı veya devreden idarenin izni ile başkaca bir kamusal amaç dışında kullanıl
masının engellenmesi, devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaç
la kullanılan taşınmaz malın geri alınmasının sağlanması; 
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9. Kanunda yapılan değişikliklerin hangi işlemler hakkında uygulanacağına ilişkin ortaya 
çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla geçici bir madde konulması, 

Öngörülmüştür. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. -Madde ile, idarelerin, yeterli ödenek temin etmeden kamulaştırma işlemlerine baş
lamalarının engellenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. - Kamulaştırma Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, kamulaştırmadan ön
ce yapılacak işlemlerin aynen yapılması benimsenerek, sadece kamulaştırılacağı tapu siciline şerh 
verilen taşınmaz mal hakkında idarelerce, şerh tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde anılan 
Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılması zorunluluğu getirilerek, idarelerin kamulaştırma 
işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlaması ve kamulaştırmanın sürüncemede bırakılmaması ve bu 
süre içerisinde idarece işlem yapıldığının belgelendirilmemesi halinde ise tapu idaresince bu şerhin 
re'sen silinmesi öngörülmüştür. 

Madde 3. - Madde ile; idarelerin kamulaştırma bedellerini, daha seri ve kısa bir sürede kendi 
bünyesi içinden kurup görevlendireceği kıymet takdir komisyonu marifetiyle tespit ettirerek, yine 
kendi bünyesi içinde kurup görevlendireceği uzlaşma komisyonunu marifetiyle daha seri ve kısa bir 
sürede, mal sahibi ile pazarlıkla ve anlaşma yoluyla satın alma veya idareye ait bir başka taşınmaz 
malla trampa ederek sorunsuz bir şekilde devralmaları ve bu surette normal kamulaştırmada yapıl
ması gereken işlemlerin yapılmaması amaçlanmıştır. 

Madde 4. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununda bütünlük ve ahenk sağlanması bakımından, 
anılan Kanunun ikinci kısmında yer alan 10 uncu ve diğer maddelerinde yapılan değişikliklere uy
gun ve paralel olarak, ikinci kısım ile bu kısmın birinci ve ikinci bölüm başlıklarının değiştirilmesi 
ve bu suretle bu kısımda yer alan bölüm ve maddelerle uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5. - Madde ile, Kamulaştırma Kanunun 10 uncu maddesi yeniden düzenlenerek; anılan 
Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesi amacıyla; tapuda kayıtlı 
olan kamulaştırılacak taşınmaz mallar hakkında idarece başlangıçta yapılması gereken işlemler 
yapıldıktan sonra, kamulaştırma işleminin tek davayla ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi bakımın
dan, kamulaştırmayı yapacak olan Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan mahkemeye baş
vurarak, maliklerin davet edilmesi, ilanların yapılması, kamulaştırılacak taşınmaz malın gerçek 
kamulaştırma bedelinin tespiti ile, bu bedel karşılığında ve bu bedelin ödenmesi kaydıyla kamulaş
tırma yapılmasına ve taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verilmesinin 
sağlanması, bu davaların seri olarak ve hızla sonuçlandırılması amacıyla da, mahkemece taşınmaz 
malın gerçek değerinin tespiti amacıyla yaptırılacak bilirkişi incelemelerinin, konunun uzmanı ve 
ehli, beş kişilik bir kurul marifetiyle yaptırılması, bilirkişi kurulunun raporlarına karşı taraflarca 
itiraz üzerine de, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılmak yerine ve bir defaya mahsus ol
mak üzere, aynı bilirkişi kurulundan ek rapor alınması yoluna gidilmesi ve taşınmaz malın idare 
adına tescile karar verilmesinden sonra mahkemece kararın ilgili tapu idaresine bildirilmesi suretiy
le taşınmaz malın tapu idaresince re'sen idare adına tescilinin sağlanması, tapuda kayıtlı taşınmaz 
mallarla ilgili kamulaştırmalarda yapılan bu yenilikle, kamulaştırma bedellerinin tespitinin mah
kemelere bırakılarak, idarelerce yanlış yapılan tebligat ve ilanların mahkemelerce usulüne uygun 
şekilde yapılması, kamulaştırma sebebiyle ilgililerce açılması muhtemel olan ve çok uzun zaman 
alan, idare açısından kamulaştırmaları, yatırımları ve işlemleri sürüncemede bırakan, vatandaşlar 
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açısından şikayetlere konu edilen ve taşınmaz mallarının bedellerini geç almalarına sebep olan 
bedel artırımı veya idarece açılabilecek bedel indirimi, taşınmaz malın idare adına tescili 
davalarının ortadan kaldırılarak, kamulaştırmanın tek davayla ve süratle çözümlenmesi amaçlan
mıştır. 

Madde 6. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesinde yapılan değişikliğe 
paralel olarak, anılan Kanunun 11 inci maddesinin başlığı değiştirilmiş ve kıymet takdiri esasları 
yerine, 15 inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu tarafından tespit edilecek kamulaştır
ma bedelinin esasları gösterilerek, Kanunda bütünlük sağlanması yoluna gidilmiştir. 

Madde 7. - Madde ile, Kamulaştırma Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan yeni düzen
lemenin doğal sonucu olarak, anılan Kanunun 14 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve diğer mad
delerde yapılan değişiklik ve düzenlemelerle, kamulaştırma işlemlerine karşı malik veya malikler-
ce veya idarece açılabilecek davalar ve dava açma süreleri ve sürelerin başlangıç tarihleri yeniden 
düzenlenmiştir. 

Yeni düzenlemeyle, 10 uncu madde uyarınca mahkemece yapılan tebligat, tebligat 
yapılamayanlara ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece yapılan ilan tarihinden itibaren otuz 
gün içinde malik veya maliklerce, kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve maddi 
hatalarla karşı adli yargıda dava açılması hususları düzenlenmiş, Kamulaştırma Kanununun sis
teminde yapılan değişikliğin doğal sonucu olarak kamulaştırma bedelinin artırılması davalarının 
kaldırılması amaçlanmıştır. 

Keza, idarenin de, anılan Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belgelerini mah
kemeye verdiği günden itibaren otuz gün içinde, maddi hatalara karşı adli yargıda dava açma hak
kı düzenlenmiştir. 

Madde 8. - Madde ile, mahkemece kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin 
tespitinde görevlendirilecek kişilerin daha objektif, tarafsız ve uzman kişilerden oluşmasının temini 
ve bu bilirkişilerin çalışma usul ve esaslarının yeniden tespit edilmesi amacıyla bu madde yeniden 
düzenlenmiş ve kamulaştırma bedelini tespit edecek ihtisas bilirkişilerinin Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarına üye olan ve bu odalar tarafından bildirilen mimar ve 
mühendisler arasından seçilmesi ve keza, taşınmaz mal sahibi bilirkişilerin de, yine nitelikli olarak 
mimar ve mühendis olan kişiler arasından seçilmesi esası benimsenmiş, bu bilirkişilerin temin 
edilememesi halinde, bilirkişi olarak görevlendirilecek kişiler gösterilmiş ve bu bilirkişiler tarafın
dan verilecek raporların süreleri de bir haftayla sınırlandırılarak, davaların gereksiz yere uzamasının 
önlenmesi hedeflenmiştir. 

Madde 9. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununda bütünlük ve ahenk sağlanması bakımından, 
anılan Kanunun üçüncü kısmında yer alan 17 nci ve diğer maddelerinde yapılan değişikliklere 
paralel olarak, bu kısmın ve ikinci bölümün başlığının değiştirilmesi ve bu suretle bu kısımda yer 
alan bölüm ve maddelerle uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 10. - Madde ile, Kamulaştırma Kanunun 18 inci maddesi, uygulamada ortaya çıkan 
sorunlar da dikkate alınarak ve yeniden düzenlenen Kanunun sistemine göre değiştirilmiş, mül
kiyeti çekişmeli olan taşınmaz mallarla ilgili olarak gereksiz yere beklenilmemesi ve bu tür taşın
maz malların da kamulaştırılabilmelerinin temini amacıyla, idarelerin öncelikle, kamulaştırılacak 
taşın/naz malın mülkiyetinin çekişmeli olup olmadığını ilgili yerlerden sorarak tespit etmesinden 
sonra, mülkiyetinin çekişmeli olduğu hallerde mahkemeye müracaat ederek ve mahkemece de 
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anılan Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılarak ve mülkiyet çekişmesiyle ilgili davanın 
tüm taraflarına da tebligat ve ilanlar yapıldıktan sonra, tespit edilen kamulaştırma bedelinin mül
kiyet ihtilafıyla ilgili davanın sonucunda belli olacak hak sahiplerine ödenmek üzere, taşınmaz 
malın idare adına tesciline karar verilebilmesi esası getirilmiş ve böylelikle, mülkiyetin çekişmeli 
olması halinde dahi kamulaştırma yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Maddede, uygulamada ortaya çıkan sorunlar da dikkate alınarak, daha adil ve hukukî olan 
çözüm yolları öngörülmüş ve değişiklikten önce tereddüt konusu olan konular hakkında da düzen
lemelere yer verilmiştir. 

Madde 11. - Madde ile Kamulaştırma Kanununun 19 uncu maddesi, uygulamada ortaya çıkan 
sorunlar da dikkate alınarak ve yeniden düzenlenen Kanunun sistemine göre değiştirilmiş ve tapuda 
kayıtlı olmayan taşınmaz malların kamulaştırılmalarında, kamu malı olan ve kamulaştırma konusu 
olamayacak yerlerin kamulaştırılmasının önlenmesi amacıyla idarelere öncelikle, bu tür taşınmaz 
malların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan yerlerden olup olmadığının il
gili yerlerden sorularak tespit edilmesinden sonra, kamu mallarından olmadıkları ve zilyetlerince de 
iktisap iddiasında bulunanlar hakkında gerekli belgeler hazırlandıktan sonra mahkemeye başvurul
ması ve mahkemece bu taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi, taşınmaz malla il
gili tebligat ve ilanların hak sahibi olduğu tespit edilen zilyede, en büyük mal memuruna ve diğer 
ilgililere yapılması, mahkemece hak sahibi olarak tespit edilen zilyede ilgililerce bir ay içinde itiraz 
olmadığı takdirde, kamulaştırma bedelinin bu zilyede ödenmesi ve taşınmaz malın idare adına tes
cili, aksi takdirde yani zilyedin hak sahipliğine Hazine veya üçüncü kişilerce itiraz edilmesi halin
de, kamulaştırma bedelini ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye ödenmek üzere bankaya yatırıl
masından sonra, taşınmaz malın idare adına tesciline karar verilebilmesi amaçlanmış ve bu tür taşın
maz mallarla ilgili davaların kısa sürede sonuçlanmasını teminen de, itiraz süresi bir ayla sınırlan
dırılmıştır. 

Madde 12. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
sebebiyle, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, kaldırılan hükümler ve diğer mad
delere göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 13. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrası, kaldırılan 
hükümler ve diğer maddelere göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 14. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun 25 inci maddesi, kaldırılan ve değiştirilen 
hükümlere göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 15. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi, kaldırılan ve değiştirilen 
hükümlere göre yeniden düzenlenmiş ve diğer maddelerle uyumlu hale getirilmiştir. 

Madde 16. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun 29 uncu maddesi, 15 inci maddesinin değiş
tirilmesi sebebiyle,değiştirilen bu madde doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve bu maddeyle 
uyumlu hale getirilmiştir. 

Madde 17. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun kamu kurumlan ve tüzel kişileri arasında 
taşınmaz mal devrini düzenleyen 30 uncu maddesi, diğer maddelerde yapılan değişiklikler ve kal
dırılan bazı hükümler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve bu madde uyarınca devralınan taşın
maz malın, kamulaştırılma yoluyla devralınmış sayılacağı öngörülmüş ve devir amacı veya dev
reden idarenin izni ile başkaca bir kamusal amaç dışında kullanılmasının engellenmesi ve devir 
amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılması halinde, dev
reden idare tarafından taşınmaz malın geri alınmasının sağlanması amaçlanmıştır. 
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Ayrıca, bu madde uyarınca, devre konu taşınmaz malın devrinde idareler arasında anlaşma ol
masına rağmen, bedelinde anlaşma olmaması halinde, alıcı idare tarafından mahkemeye baş
vurularak taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin devreden idare adına yatırıl
ması koşuluyla adına tescilini isteyebilme esası getirilmiş ve devreden idare tarafından açılabilecek 
bedel artırım davası da, anılan Kanunda yapılan sistem değişikliğinin sonucu olarak kaldırılmıştır. 

Madde 18. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun 31 inci maddesinde öngörülen yasak işler 
ve eylemler, anılan Kanunun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bazı maddelerin de 
değiştirilmesi sebebiyle kaldırılan ve değiştirilen hükümlere göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 19. - Madde ile, Kamulaştırma Kanununun 33 üncü maddesinde öngörülen cezaî 
hükümlerde, anılan Kanunun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bazı maddelerinin de 
değiştirilmesi sebebiyle; kaldırılan ve değiştirilen hükümlere göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 20. - Emlak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin son fıkrası hükmünün 3239 sayılı 
Kanun ile 1.1.1986 tarihinde, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarının ise 4369 sayılı Kanun ile 
1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve 1.1.1999 tarihinden itibaren vergi ziyama 
sebebiyet verenlere vergi ziyaı cezası uygulanmasının öngörülmüş olduğu gözetilerek Kamulaştır
ma Kanununun 39 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 21. - Madde ile, anılan Kanunun tümünde yapılan yeni düzenlemelerin doğal sonucu 
olarak, yürürlükten kaldırılması gereken maddelerin kaldırılması amaçlanmış ve hangi maddelerin 
yürürlükten kaldırıldığı düzenlenmiştir. 

Madde 22. - Madde ile, anılan Kanunda yapılan değişikliklerin hangi işlemler hakkında uy
gulanacağı hususunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmış ve bu değişikliklerin 
yürürlüğe girdiği tarihte, kamulaştırma kararı alınmış ancak henüz tebliğe verilmemiş kamulaştır
malarda bu Kanunla değiştirilen hükümlerinin, diğerlerinde ise Kamulaştırma Kanununun değişik
likten önceki hükümlerinin uygulanması esası getirilmiştir. 

Madde 23. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 24. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 18.4.2001 
Esas No.: 1/837 
Karar No.: 38 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, 6.4.2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığına sunulan ve Başkanlıkça aynı gün tali komisyon olarak Anayasa ve Adalet Komisyonlarına, 
esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 11.4.2001 tarihinde yaptığı 37 nci bir
leşimde Maliye Bakanı Sümer Oral ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsil
cilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; halen yürürlükte bulunan Kamulaştırma Kanunu esas itibariyle, Anayasamızın 
46 ncı maddesine ve tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin mülkiyetin korun
masına ilişkin «hükmüne uygun düzenlemeleri içermesine rağmen, Kanunun yürürlüğe girdiği 
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8 Kasım 1983 tarihinden günümüze kadar gelen uygulamalarında giderek yoğunlaşan yakınmalara 
hedef olduğu görülmektedir. 

Uygulamada ortaya çıkan ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan aksamaların gideril
mesi, kamu yatırımlarının önem ve öncelik derecelerine göre, ödenekleri aynlmış belli bir plan ve 
program çerçevesinde gerçekleştirilerek, kamulaştırma harcamalarının bütçe disiplini içine alın
masının sağlanması amacıyla Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çık
mıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; mali disiplin anlayışı içinde gereksiz kamulaştırma har
camalarından ve kamu yatırımları için gerekli zamandan azami tasarrufun amaçlandığı anlaşılmak
tadır. 

Tasarı ile; 
- İdarelerin, yeterli ödenek temin etmeden kamulaştırma işlemlerine başlamalarının engellen

mesi, 
- İdarelerin öncelikle; kamulaştırma bedellerini kendi bünyesi içinde kurup görevlendireceği 

kıymet takdir komisyonu ile tespit ettirerek, uzlaşma komisyonu marifetiyle daha seri ve kısa bir 
sürede, mal sahibi ile pazarlıkla ve anlaşma yoluyla satın almaları veya idareye ait bir başka taşın
maz malla trampa ederek sorunsuz bir şekilde devralmaları, 

- İdare ile mal sahibi arasında anlaşma sağlanamaması halinde, idarenin istemi üzerine 
kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti, bu bedelin öngörülen sürede hak sahibi adına bir ban
kaya yatırılmasıyla birlikte taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verilmesi 
ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesi, 

- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeline karşı tarafların üst yargı yoluna başvurabil
mesi, 

- Mahkemece kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitinde görevlen
dirilecek kişilerin daha objektif, tarafsız ve uzman kişilerden oluşmasının temini, bu bilirkişilerin 
çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, bilirkişi kurulunun raporlarına karşı taraflarca 
itiraz edilmesi halinde, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırmak yerine, bir defaya mahsus ol
mak üzere, aynı bilirkişi kurulundan ek rapor alınması yoluna gidilmesi, 

- Kamu kurumları ve tüzelkişileri arasında taşınmaz mal devrini düzenleyen hüküm uyarınca 
devralınan taşınmaz malın, kamulaştırma yoluyla devralınmış sayılması ve devir amacı veya dev
reden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılmasının engellenmesi, aksi takdir
de devreden idarenin taşınmaz malı geri almasının sağlaması, 

- Mülkiyeti ihtilaflı olan veya tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz mallar hakkında yapılan 
kamulaştırmalarda, acele el koyma işlemlerinde yeni ve gerçekçi esas ve usullerin getirilmesi, 

Öngörülmüştür. 
Komisyonumuzda tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Kamulaştırma bedellerinin düşük tespit edilmesi, yargılama sürecinin uzunluğu, kesinleşen 

kamulaştırma bedelleri için yeterli ödeneğin uzun yıllar temin edilememesi gibi nedenlerle hak 
sahiplerinin mağdur oldukları, bu nedenle vatandaşların haklı yakınmalarına ve buna bağlı olarak 
gerek iç hukukta gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ilave hak arayışlarına neden 
olunduğu, mahkemece verilen kararların maddi ve manevi tazmin boyutunun ötesinde, insan hakkı 
ihlali olarak değerlendirilmesinin ülkemizin uluslararası itibarını da olumsuz yönde etkilediği, bu 
duruma bir çözüm yolu bulunması gerektiği, 
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- Kamulaştırmalarda öncelikle mal sahibi ile uzlaşarak satın alma yoluna gidilmesinin olumlu 
karşılandığı, 

- Tasarının, kişilerin, anayasal haklarından olan mülkiyet hakkını ilgilendiren önemli düzen
lemeleri içerdiği, bu itibarla, tali komisyonların bu konudaki görüş ve değerlendirmeleri paralelin
de ele alınmasında yarar görüldüğü, 

- Kamulaştırmalar nedeniyle ortaya çıkan sorunların, Kanundan değil uygulamadan kaynak
landığı, mevcut bilirkişiler ve takdir komisyonları ile sorunların devam edeceği, 

- Bilirkişi Kurullarının oluşumunda, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği" ve "Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği" gibi konu ile ilgili diğer meslek odaları temsilcilerine de yer verilmesinin uygun 
olacağı, 

Dile getirilmiştir. 
Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- Devlet - vatandaş ihtilafını asgariye indirmek için tasarıda yön gösterici düzenlemelere yer 

verildiği, 
- Kıymet takdirinin komisyondan alınarak mahkemeye verildiği, bu şekilde objektif bir sistem 

getirildiği, itiraz halinde üst yargı yoluna başvurma imkânının da bulunduğu, 
- Halihazırda, baraj ve yol yapımı amacıyla gerçekleştirilen kamulaştırmalarla ilgili olarak 

Hükümetimiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 1250 başvuru bulunduğu, diğer taraf
tan Ocak 2001 tarihi itibarıyla henüz Hükümetimize tebliğ edilmemiş bulunan yaklaşık 2000 baş
vuru arasında da kamulaştırmalarla ilgili başvuruların önemli bir sayıyı oluşturduğu yolunda gay
ri resmi bilgiler alındığı, getirilen düzenlemeler ile bu başvuruların asgari seviyeye düşürüleceği, 

İfade edilmiştir. 
Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeleri takiben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca 

da benimsenerek, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi ve gerekli düzenlemelerin 
yapılabilmesini teminen bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt Komisyonun; 11.4.2001 tarihinde Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla yapmış 
olduğu titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda hazırlanan metin, Alt Komisyon Raporuyla birlikte 
Komisyonumuza sunulmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Sümer Oral ile ilgili kurum ve 
kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla 17.4.2001 tarihinde yaptığı 39 uncu birleşimde, Alt Komis
yon tarafından hazırlanan metin de dikkate alınarak Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçil
miştir. 

Tasarının; 
- Çerçeve 2 nci madde gerekçesinde sehven bir yıl yazılan ibarenin altı ay olduğuna açıklık 

getirilmesi, 
- Çerçeve.5 inci maddesi; 2942 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 10 uncu maddesinin ikin

ci fıkrasında atıfta bulunulan 7201 sayılı Tebligat Kanununun tarihinin de yazılması, yedinci fık
rasında, duruşmaya çağrılacaklar arasından muhtarın çıkarılması, sekizinci fıkrasına; tarafların 
bilirkişi kurulunun raporuna itirazı halinde, aynı bilirkişi kurulundan ek rapor alınması yerine, 
hakim tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulunun tayinini düzen
leyen hükmün ilave edilmesi suretiyle, 
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- Çerçeve 8 inci maddesi; 2942 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 15 inci maddesinin birin
ci fıkrasında ihtisas odaları tarafından illerde seçilecek bilirkişi sayılarının on ila onbeş'ten, on-
beş ila yirmibeş'e çıkarılması ve fıkranın sonuna, bilirkişilerin niteliklerinin Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
tarafından birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenmesine dair bir hükmün ilave edilmesi; 
onuncu fıkrasında yer alan "bir hafta" ibaresinin "15 gün" olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 9 uncu maddesi; 2942 sayılı Kanunun üçüncü kısım ve üçüncü kısım ikinci bölüm 
başlıklarında geçen "çekişmeli" ibarelerinin "ihtilaflı" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 10 uncu maddesi; 2942 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 18 inci maddesinin mat-
labında, bir, iki ve üçüncü fıkralarında yer alan "çekişmeli", "çekişme" ve "çekişmesi" ibarelerinin, 
"ihtilaflı", "ihtilaf ve "ihtilafı" olarak, sekizinci fıkrasındaki "kamulaştırılma" ibaresinin ise 
"kamulaştırma" olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 11 inci maddesi; 2942 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında atıfta bulunulan 3402 sayılı Kadastro Kanununun tarihinin de yazılması, dördün
cü fıkrasındaki "bilgi belgelerden" ibaresinin "bilgi ve belgelerden" olarak redaksiyona tabi tutul
ması suretiyle, 

- Çerçeve 13 üncü maddesi; 2942 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin yeniden düzenlenen birin
ci fıkrasında yer alan "üzerinde" ibaresinin "üzerine" olarak düzeltilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 18 inci maddesi; 2942 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 31 inci maddesinin (f) 
bendinde yer alan "işlem ve eylemlerin" ibaresinin "fiillerin" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 19 uncu maddesi; 2942 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 33 üncü maddesinde yer 
alan para cezaları ile ilgili üçyüz milyon, yediyüzelli milyon, yüz milyon, üçyüz milyon, elli mil
yon, yüz milyon ibarelerinin sırasıyla, iki milyar, dört milyar, beşyüz milyon, bir milyar, ikiyüz mil
yon, dörtyüz milyon olarak değiştirilmesi ve metne para cezalarının her yıl yeniden değerleme 
oranında artırılmasını düzenleyen bir hükmün ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 20 nci maddesi; 2942 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 39 uncu maddesinde ifade 
birliğini sağlamak üzere; birinci fıkrasında yer alan "...emlak vergisine tabi tutulur ve bu fark vergi 
üzerinden vergi ziyaı cezası kesilir." ibaresinin "...üzerinden cezalı emlak vergisi tarh olunur." şek
linde, ikinci fıkrasında yer alan "...cezalı tarhiyat yapılır." ibaresinin ise"... cezalı emlak vergisi tar-
hiyatı yapılır" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 22 nci maddesi; bağlı Geçici 5 inci maddede yer alan "tebliğe verilmemiş" ibaresinin 
"tebligata çıkarılmamış" olarak redaksiyona tabi tutulması ve maddenin kanun yapma tekniğine uy
gun olarak 2942 sayılı Kanuna değil, çerçeve Kanuna geçici 1 inci madde olarak eklenmesi ve 
çerçeve 21 ve 22 nci maddelerin çerçeve 21 inci madde olarak birleştirilmesi suretiyle, 

- 2942 sayılı Kanunun değişik 15 inci maddesinde öngörülen yönetmelik çıkarılıncaya kadar 
bilirkişilerin mevcut hükümlere göre seçileceğine dair bir hükmün çerçeve 21 inci maddeye bağlı 
Geçici 5 inci madde olarak metne ilave edilmesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 23 ve 24 üncü maddeleri 22 ve 23 üncü maddeler olarak, 
- Çerçeve 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri aynen, 
Kabul edilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun 
Başkan 

Metin Şahin 
Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
Üye 

M. Güven Karahan 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Hakkı Duran 
Çankırı 

Üye 
Mehmet Sadrı Yıldırım 

Eskişehir 

Üye 
Ali Er 

İçel 
Üye 

Celal Adan 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Serdaroğlu 
Kastamonu 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Üye 

Ş. Ramis Savaş 
Sakarya 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 

onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili 

Hayrettin Özdemir 
Ankara 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 
Üye 

Hüseyin Arabacı 
Bilecik 

Üye 
Hayati Korkmaz 

Bursa 
Üye 

Hüseyin Karagöz 
Çankırı 

Üye 
S. Metin Kalkan 

Hatay 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 
Üye 

Hasan Çalış 
Karaman 

Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 
Üye 

Metin Ergun 
Muğla 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Lütfı Ceylan 
Tokat 

Sözcü 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Üye 
Cengiz Aydoğan 

Antalya 
Üye 

Necati Yöndar 
Bingöl 

Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 
Üye 

Arslan Aydar 
Kars 

Üye 
Kemal Köse 

Kocaeli 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 
Üye 

Mehmet Çakar 
Samsun 

Üye 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-4.11.1983 tarihli ve 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İdarelerce yeterli ödenek temin edil
meden kamulaştırma işlemlerine baş-
lanılamaz." 

MADDE 2. - 2942 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren 
altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaş
tırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili is
teğinde bulunulduğuna dair mahkemeden 
alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği 
takdirde, bu şerh tapu idaresince re'sen sicilden 
silinir." 

MADDE 3. - 2942 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 8. - İdarelerin, bu Kanuna göre, 
tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında 
yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü 
öncelikle uygulamaları esastır.' 

Kamulaştırma kararının alınmasından son
ra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 
1 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla 
ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da 
rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret 
Odalarından ve mahallî emlak alım satım 
bürolarından alacağı bilgilerden de fay
dalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tes
pit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç 
kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıy
met takdir komisyonu görevlendirir. 

Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerin
den pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini 
yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bün
yesi İçinden en az üç kişiden teşekkül eden bir 
veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görev
lendirir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit 
edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamulaş
tırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak 
veya bunların üzerindeki irtifak haklarının 
bedelinin peşin veya bu Kanunun 3 üncü mad
desinin ikinci fıkrasına göre yapılıyor ise, bu 
fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi 
suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye 
ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla 
devralmak istediğini resmî taahhütlü bir yazıy
la malike bildirir. 

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, 
bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı 
pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa is
teği ile birlikte idareye başvurulması halinde; 
komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüş
meleri yapılır, tespit edilen tahmini değeri geç
memek üzere bedelde veya trampada anlaş
maya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya 
ilişkin bir tutanak düzenlenir ve anlaşma 
konusu taşınmaz malın tüm hukukî ve fiilî 
vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren 
tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komis
yon üyeleri tarafından imzalanır. 

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim 
tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde, 
tutanakla belirtilen bedel ödenmeye hazır hale 
getirilerek, bu durum malike veya yetkili tem
silcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen 
günde idare adına tapuda ferağ vermesi is
tenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından 
idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, 
kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. 

Bu madde uyarınca satın alınan veya tram
pa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak 
hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alın
mış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştır
maya veya bedeline karşı itiraz davaları 
açılamaz. 
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Anlaşma olmaması veya ferağ veril
memesi halinde bu Kanunun 10 uncu mad
desine göre işlem yapılır." 

MADDE 4. - 2942 sayılı Kanunun İkinci 
Kısım başlığı "Kamulaştırma Bedelinin Mah
kemece Tespiti, İdare Adına Tescil ve Bedelin 
Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve Bilirkişiler", 
şeklinde; İkinci Kısım Birinci Bölüm başlığı 
"Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti 
ve İdare Adına Tescil, Bedelin Tespiti Esasları" 
şeklinde ve İkinci Bölüm başlığı "Dava Hakkı 
ve Bilirkişiler" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5. - 2942 sayılı Kanunun 10 un
cu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kamulaştırma bedelinin mahkemece tes
piti ve taşınmaz malın idare adına tescili 

Madde 10. - Kamulaştırmanın satın alma 
usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci 
maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 in
ci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tes
piti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir 
dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu 
yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder 
ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tes
pitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 
üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış 
ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına 
tesciline karar verilmesini ister. 

Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden 
itibaren en geç 30 gün sonrası için belirlediği 
duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare 
tarafından verilen belgelerin birer örneği de ek
lenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı 
davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar 
sonucunda adresleri bulunamayanlara, 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi 
gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bil
direrek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma 
günü, idareye de tebliğ olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - 2942 sayılı Kanunun 10 un
cu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kamulaştırma bedelinin mahkemece tes
piti ve taşınmaz malın idare adına tescili 

Madde 10. - Kamulaştırmanın satın alma 
usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci 
maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 in
ci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tes
piti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir 
dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu 
yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder 
ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tes
pitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 
üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış 
ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına 
tesciline karar verilmesini ister. 

Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden 
itibaren en geç 30 gün sonrası için belirlediği 
duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafın
dan verilen belgelerin birer örneği de eklenerek 
taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile 
veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda ad
resleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi 
gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildi
rerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma 
günü, idareye de tebliğ olunur. 

(S. Sayısı: 653) 
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Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak 
meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile 
yapılacak tebligatta; 

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda 
kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel 
numarası, vasfı, yüzölçümü, 

b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları, 

c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı, 

d) 14 üncü maddede öngörülen süre 
içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren 
kamulaştırma işlemine idarî yargıda iptal veya 
adlî yargıda maddî hatalara karşı düzeltim 
davası açabilecekleri, 

e) Açılacak davalarda husumetin kime 
yöneltileceği, 

f) 14 üncü maddede öngörülen süre 
içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idarî 
yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını 
ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma 
işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit 
edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz 
malın kamulaştırma yapan idare adına tescil 
edileceği, 

g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma 
bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya 
yatırılacağı, 

h) Konuya ve taşınmaz malın değerine 
ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihin
den itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı 
olarak bildirmeleri gerektiği, 

Belirtilir. 

Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz 
malm bulunduğu yerde mahallî gazete çıkıyor 
ise, bu mahallî gazetelerden birisinde ve Tür
kiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisin
de kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az 
bir defa yayımlanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak 
meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile 
yapılacak tebligatta; 

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda 
kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel 
numarası, vasfı, yüzölçümü, 

b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları, 

c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı, 

d) 14 üncü maddede öngörülen süre 
içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren 
kamulaştırma işlemine idarî yargıda iptal veya 
adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim 
davası açabilecekleri, 

e) Açılacak davalarda husumetin kime 
yöneltileceği, 

f) 14 üncü maddede öngörülen süre 
içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idarî 
yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını 
ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma 
işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit 
edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz 
malın kamulaştırma yapan idare adına tescil 
edileceği, 

g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma 
bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya 
yatırılacağı, 

h) Konuya ve taşınmaz malın değerine 
ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihin
den itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı 
olarak bildirmeleri gerektiği, 

Belirtilir. 

Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz 
malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor 
ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Tür
kiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisin
de kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az 
bir defa yayımlanır. 
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Mahkemece belirlenen günde yapılacak 
duruşmada hâkim, taşınmaz malın bedeli 
konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. 
Tarafların bedelde anlaşması halinde hâkim, 
taraflarca anlaşılan bu bedeli kamulaştırma 
bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkranın 
ikinci ve devamı cümleleri uyarınca işlem 
yapar. 

Mahkemece yapılan duruşmada tarafların 
bedelde anlaşamamaları halinde hâkim, en geç 
10 gün içinde keşif ve 30 gün sonrası için de 
duruşma günü tayin ederek, 15 inci maddede 
sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin 
huzurunda taşınmaz malın değerini tespit için 
mahallinde keşif yapar. Yapılacak keşifte, 
taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu 
köy veya mahalle muhtarının da hazır bulun
ması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır 
ve keşifte hazır bulunması temin edilerek, 
muhtarın beyanı da alınır. 

Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin 
beyanını da dikkate alarak, 11 inci maddedeki 
esaslar doğrultusunda taşınmaz malın değerini 
belirten raporlarını 7 gün içinde mahkemeye 
verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü 
beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak 
duruşmaya hâkim, taraflar veya vekillerini, 
bilirkişileri ve muhtarı çağırır. Bu duruşmada 
tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları 
dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı 
beyanları alınır. 

Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde 
hâkim, tarafların ve bilirkişilerin rapor ve 
beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete 
uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder. 
Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz 
mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırıl
ma bedelidir. Tarafların anlaştığı veya taraf
ların anlaşamaması halinde hakim tarafından 
kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen mik
tarın, peşin ve nakit olarak veya kamulaştırma 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Mahkemece belirlenen günde yapılacak 
duruşmada hakim, taşınmaz malın bedeli 
konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. 
Tarafların bedelde anlaşması halinde hakim, 
taraflarca anlaşılan bu bedeli kamulaştırma 
bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkranın 
ikinci ve devamı cümleleri uyarınca işlem 
yapar. 

Mahkemece yapılan duruşmada tarafların 
bedelde anlaşamamaları halinde hakim, en geç 
10 gün içinde keşif ve 30 gün sonrası için de 
duruşma günü tayin ederek, 15 inci maddede 
sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin 
huzurunda taşınmaz malın değerini tespit için 
mahallinde keşif yapar. Yapılacak keşifte, 
taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu 
köy veya mahalle muhtarının da hazır bulun
ması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır 
ve keşifte hazır bulunması temin edilerek, 
muhtarın beyanı da alınır. 

Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin 
beyanını da dikkate alarak, 11 inci maddedeki 
esaslar doğrultusunda taşınmaz malın değerini 
belirten raporlarını 7 gün içinde mahkemeye 
verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü 
beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak 
duruşmaya hakim, taraflar veya vekillerini ve 
bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada tarafların 
bilirkişi raporlarına varsa itirazları dinlenir ve 
bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır. 

Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde 
gerektiğinde hakim tarafından 15 gün içinde 
sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu 
tayin edilir ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin 
rapor veya raporları ile beyanlarından yarar
lanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaş
tırma bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edi
len bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak 
hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların 
anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde 
hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak 
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bu kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
göre yapılmış ise, ilk taksitin yine peşin ve 
nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit 
edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak 
sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre 
mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belir
tilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair 
makbuzun ibraz edilmesi için idareye 15 gün 
süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya 
mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. 
İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi 
adına yatırıldığına veya hak sahibinin tespit 
edilemediği durumlarda, ileride ortaya çıkacak 
hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine 
dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, 
taşınmaz malın idare adına tesciline ve 
kamulaştırma bedelinin hak sahibine öden
mesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine 
ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil 
hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin tem
yiz hakları saklıdır. 

Bu maddede öngörülen işlemler, mah
kemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde 
ilgilinin yokluğunda yapılır. 

Hak sahibinin tespit edilemediği durum
larda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üç 
aylık vedeli hesaba dönüştürülerek nemalan-
dırılması amacıyla gerekli tedbirler alınır. 

Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, 
tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile 
kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, 
istek halinde mahkemece sicil kaydının ter
kinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal 
sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle yergi 
ilişkisi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu il
gili vergi dairesine bildirir. 

14 üncü maddede belirtilen süre içinde, 
kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri 
tarafından idarî yargıda iptal davası açılması ve 
idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin dur-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak 
veya kamulaştırma bu kanunun 3 üncü mad
desinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise, ilk 
taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi 
adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride 
ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 
uncu maddeye göre mahkemece yapılacak 
davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırıl
ması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edil
mesi için idareye 15 gün süre verilir. Gereken 
hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 
mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma 
bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına veya 
hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda, 
ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek 
üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı 
halinde mahkemece, taşınmaz malın idare 
adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak 
sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, 
tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya 
bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların 
bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır. 

Bu maddede öngörülen işlemler, mah
kemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde 
ilgilinin yokluğunda yapılır. 

Hak sahibinin tespit edilemediği durum
larda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üç 
aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalan-
dınlması amacıyla gerekli tedbirler alınır. 

Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, 
tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile 
kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, 
istek halinde mahkemece sicil kaydının ter
kinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal 
sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi 
ilişkisi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu il
gili vergi dairesine bildirir. 

14 üncü maddede belirtilen süre içinde, 
kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri 
tarafından idarî yargıda iptal davası açılması ve 
idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin dur-
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durulması kararı verilmesi halinde mahkemece, 
idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul 
edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır. 

Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda 
iptal veya maddî hatalara karşı adlî mah
kemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi 
idareye husumet yöneltileceğinin davetiye ve 
ilanda açıkça belirtilmemiş veya yanlış gös
terilmiş olması nedeniyle davada husumet yan
lış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapıl
mak suretiyle davaya devam olunur." 

MADDE 6. - 2942 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları 
Madde 11.-15 inci madde uyarınca oluş

turulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak 
taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere 
mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır 
bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz 
mal veya kaynağın; 

a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik 

ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
d) Varsa vergi beyanım, 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî 

makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın 

kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına 
göre ve olduğu gibi kullanılması halinde 
getireceği net gelirini, 

g) Arsalarda, kamulaştırma gününden ön
ceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre 
satış değerini, 

h) Yapılarda kamulaştırma tarihindeki res
mî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve 
yıpranma payını, 

ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer ob
jektif ölçüleri, 
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durulması kararı verilmesi halinde mahkemece, 
idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul 
edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır. 

Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda 
iptal veya maddi hatalara karşı adli mah
kemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi 
idareye husumet yöneltileceğinin davetiye ve 
ilanda açıkça belirtilmemiş veya yanlış gös
terilmiş olması nedeniyle davada husumet yan
lış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapıl
mak suretiyle davaya devam olunur." 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Esas tutarak düzenleyecekleri raporda 
bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirt
mek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate 
alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna 
dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit 
ederler. 

Taşınmaz malın değerinin tespitinde, 
kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet 
teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile 
ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre 
getireceği kâr dikkate alınmaz. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı 
tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz 
mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet 
düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet 
düşüklüğü kamulaştırma bedelidir." 

MADDE 7. - 2942 sayılı Kanunun 14 ün- MADDE 7. - Tasarının 7 inci maddesi ay-
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. nen kabul edilmiştir. 

"Madde 14. - Kamulaştırmaya konu taşın
maz malın maliki tarafından 10 uncu madde 
gereğince mahkemece yapılan tebligat günün
den, kendilerine tebligat yapılamayanlara teb
ligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete 
ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün 
içinde, kamulaştırma işlemine karşı idarî yar
gıda iptal ve maddî hatalara karşı da adlî yar
gıda düzeltim davası açılabilir. 

İdarî yargıda açılan davalar öncelikle 
görülür. 

İştirak halinde veya müşterek mülkiyete, 
paydaşların tek başına dava hakları vardır. 

İdare, kamulaştırma belgelerinin mah
kemeye verildiği günden itibaren 30 gün içinde 
maddî hatalara karşı adlî yargıda düzeltim 
davası açabilir. 

İdare tarafından, bu Kanun hükümlerine 
göre tespit olunan malike karşı açılan davaların 
görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek 
malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı 
takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu 
malikinin daha önce öldüğü sabit olursa miras
çıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur. 
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Açılan davaların sonuçları dava açmayan
ları etkilemez." 

MADDE 8.-2942 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her 
biri tarafından, üyelerinin oturdukları yeri göz 
önünde bulundurarak her il için on ila onbeş, 
ayrıca il merkezleri için il, ilçeler için ilçe idare 
kurullarınca bu bölgelerde oturan ve mühendis 
veya mimar olan taşınmaz mal sahipleri arasın
dan onbeş bilirkişi her yıl Ocak ayının ilk haf
tasında seçilerek isim ve adreslerini bildiren 
listeler valiliklere verilir. 

Valilikçe onanan listelerden, odalar 
tarafından seçilenler il merkezi ve ilçelerdeki 
asliye hukuk mahkemelerine, idare kurulları 
tarafından seçilenler de seçildikleri yerin asliye 
hukuk mahkemelerine bildirilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu 

olan yerin cins ve niteliğine göre, üçü odalar 
listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden 
seçilmek suretiyle beş kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün 
niteliği göz önüne alınarak, bilirkişilerden üçü 
aynı uzmanlık kolundan seçilebilir. 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli 
olanlar, kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri 
ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü 
derece dahil, kan ve sıhrî hısımları ve mal 
sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişi 
seçilemezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya 
verilen listelerden fiili ve hukukî sebeplerle 
bilirkişi seçiminin imkansız olduğu il ve il
çelerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve 
özelliğine göre, Bayındırlık ve İskân, Tarım ve 
Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının taşra 
birimleri ile diğer resmî daire ve kurumlardan 
alınacak fen adamları ile bilirkişi kurulu 
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MADDE 8.-2942 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15. - Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğine bağlı ihtisas odalarının her 
biri tarafından, üyelerinin oturdukları yeri göz 
önünde bulundurarak her il için onbeş ila yİr-
mibeş, ayrıca il merkezleri için il, ilçeler için il
çe idare kurullarınca bu bölgelerde oturan ve 
mühendis veya mimar olan taşınmaz mal sahip
leri arasından on beş bilirkişi her yıl Ocak 
ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adres
lerini bildiren listeler valiliklere verilir. Bilir
kişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve 
çalışma esasları, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir 
yönetmelikle belirlenir. 

Valilikçe onanan listelerden, odalar tarafın
dan seçilenler il merkezi ve ilçelerdeki asliye 
hukuk mahkemelerine, idare kurulları tarafın
dan seçilenler de seçildikleri yerin asliye hukuk 
mahkemelerine bildirilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu 

olan yerin cins ve niteliğine göre, üçü odalar 
listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden 
seçilmek suretiyle beş kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün nite
liği göz önüne alınarak, bilirkişilerden üçü aynı 
uzmanlık kolundan seçilebilir. 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli 
olanlar, kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri 
ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü 
derece dahil, kan ve sihri hısımları ve mal 
sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişi 
seçilemezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya 
verilen listelerden fiili ve hukuki sebeplerle 
bilirkişi seçiminin imkansız olduğu il ve il-
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tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veya fiilî 
veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine im
kân olmadığı takdirde, komşu illerin oda lis
telerinden, yoksa bu fıkrada belirtilen resmî 
daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile 
kurul tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı 
olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kim
seler arasından taraflar bilirkişi seçmekte an
laşamadıkları takdirde bilirkişiler hâkim 
tarafından re'sen seçilir. 

Hâkim, bilirkişilere yemin ettirir. 
Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini 

11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin 
ve takdir ederek, gerekçeli raporunu bir hafta 
içinde mahkemeye verir. 

Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, 
idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün 
esas tutulur." 

MADDE 9. - 2942 sayılı Kanunun Üçün
cü Kısım başlığı "Aynın Çekişmeli Bulunması, 
Tescil ve Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz 
Malın Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece 
Tespiti ve Zilyedin Hakları" şeklinde; Üçüncü 
Kısım İkinci Bölüm başlığı da "Aynm Çekiş
meli Olması ve Tescil" şeklinde deği$tirilmiştir. 

MADDE 10. - 2942 sayılı Kanunun 18 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 18. - İdare, kamulaştırılması 
kararlaştırılan taşınmaz malın mülkiyeti 
üzerinde çekişme olup olmadığını, taşınmaz 
malın bulunduğu yerdeki tapu idaresi, kadastro 
müdürlüğü ve hukuk mahkemelerinden sorarak 
ve mahallinde araştırma yaparak tespit eder. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, taşınmaz 
malın tapuda kayıtlı olmakla birlikte mah-
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çelerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve 
özelliğine göre, Bayındırlık ve İskân, Tarım ve 
Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının taşra 
birimleri ile diğer resmi daire ve kurumlardan 
alınacak fen adamları ile bilirkişi kurulu 
tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veya fiili 
veya hukuki sebeplerle bilirkişi seçimlerine im
kan olmadığı takdirde, komşu illerin oda lis
telerinden, yoksa bu fıkrada belirtilen resmi 
daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile 
kurul tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı 
olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösterilen kim
seler arasından taraflar bilirkişi seçmekte an
laşamadıkları takdirde bilirkişiler hakim 
tarafından re'sen seçilir. 

Hakim, bilirkişilere yemin ettirir. 
Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini 

11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin 
ve takdir ederek, gerekçeli raporunu 15 gün 
içinde mahkemeye verir. 

Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, 
idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün 
esas tutulur." 

MADDE 9. - 2942 sayılı Kanunun 
ÜÇÜNCÜ KISIM başlığı "Aynın İhtilaflı 
Bulunması, Tescil ve Tapuda Kayıtlı Olmayan 
Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin Mah
kemece Tespiti ve Zilyedin Hakları" şeklinde; 
ÜÇÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM başlığı da 
"Aynın jîhtilaflı Olması ve Tescil" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 10.-2942 sayılı Kanunun 18 in
ci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Aynın ihtilaflı bulunması 
Madde 18. -İdare, kamulaştırılması karar

laştırılan taşınmaz malın mülkiyeti üzerinde ih
tilaf olup olmadığını, taşınmaz malın bulun
duğu yerdeki tapu idaresi, kadastro müdürlüğü 
ve hukuk mahkemelerinden sorarak ve mahal
linde araştırma yaparak tespit eder. 
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kemede mülkiyeti üzerinde çekişme olduğu 
veya kadastrosu yapılmasına rağmen kadastro 
mahkemesinde davalı olduğunun tespit edil
mesi halinde idarece, 10 uncu madde uyarınca 
hazırlanan belgelerin tamamı, taşınmaz malın 
bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine 
verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma 
bedelinin tespitiyle, bu bedelin mülkiyet ih
tilafıyla ilgili uyuşmazlığın sonucunda belli 
olacak hak sahibine peşin veya kamulaştırma 3 
üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış 
ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına 
tesciline karar verilmesi istenir. 

Mahkemece, taşınmaz mal hakkındaki 
mülkiyet çekişmesi ile ilgili davanın tüm taraf
larına, 10 uncu madde uyarınca tebligatların ve 
ilanların yapılması, taşınmazın kamulaştırma 
bedelinin yine bu maddedeki usule göre tespit 
edilmesi ve bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili 
davanın sonucunda belli olacak hak sahibine 
ödenmek üzere idarece mahkemenin belirttiği 
bankaya 10 uncu madde uyarınca ve üç aylık 
vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu bedelin 
ileride belli olacak hak sahibine ödenmesine ve 
taşınmaz malın idare adına tesciline karar 
verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın 
yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın 
sonucunda, hak sahibi olduğuna mahkemece 
karar verilen kişinin müracaatı üzerine 
kamulaştırma bedelini tespit eden mah
kemenin, paranın bu hak sahibine ödenmesi 
için bankaya yazacağı talimat üzerine para hak 
sahibine ödenir. 

Bu maddede öngörülen işlemler, mah
kemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde 
ilgilinin yokluğunda yapılır. 

Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal 
tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile 
kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, 
istek halinde mahkemece sicil kaydının ter
kinine karar verilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
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Yapılan araştırmalar sonucunda, taşınmaz 
malın tapuda kayıtlı olmakla birlikte mah
kemede mülkiyeti üzerinde ihtilaf olduğu veya 
kadastrosu yapılmasına rağmen kadastro mah
kemesinde davalı olduğunun tespit edilmesi 
halinde idarece, 10 uncu madde uyarınca hazır
lanan belgelerin tamamı, taşınmaz malın 
bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine 
verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma 
bedelinin tespitiyle, bu bedelin mülkiyet ih
tilafıyla ilgili uyuşmazlığın sonucunda belli 
olacak hak sahibine peşin veya kamulaştırma 3 
üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış 
ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına 
tesciline karar verilmesi istenir. 

Mahkemece, taşınmaz mal hakkındaki 
mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın tüm taraf
larına, 10 uncu madde uyarınca tebligatların ve 
ilanların yapılması, taşınmazın kamulaştırma 
bedelinin yine bu maddedeki usule göre tespit 
edilmesi ve bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili 
davanın sonucunda belli olacak hak sahibine 
ödenmek üzere idarece mahkemenin belirttiği 
bankaya 10 uncu madde uyarınca ve üç aylık 
vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu bedelin 
ileride belli olacak hak sahibine ödenmesine ve 
taşınmaz malın idare adına tesciline karar 
verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın 
yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın 
sonucunda, hak sahibi olduğuna mahkemece 
karar verilen kişinin müracaatı üzerine 
kamulaştırma bedelini tespit eden mah
kemenin, paranın bu hak sahibine ödenmesi 
için bankaya yazacağı talimat üzerine para hak 
sahibine ödenir. 

Bu maddede öngörülen işlemler, mah
kemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde 
ilgilinin yokluğunda yapılır. 

Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal 
tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile 
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Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal 
sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi 
ilişkisi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu il
gili vergi dairesine bildirir. 

Mahkemece tespit edilen bu bedel taşın
maz mal, kaynak veya irtifak hakkının 
kamulaştırılma bedelidir. 

14 üncü maddede belirtilen süre içinde, 
kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri 
tarafından idarî yargıda iptal davası açılması ve 
idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin dur
durulması kararı verilmesi halinde mahkemece, 
idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul 
edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır. 

Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda 
iptal veya maddî hatalara karşı adlî mah
kemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi 
idareye husumet yöneltileceğinin tebligat ve 
ilan belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya 
yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada 
husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma 
tebligat yapılmak suretiyle davaya devam 
olunur." 

MADDE 1 1 . - 2942 sayılı Kanunun 19 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 19. - İdare öncelikle, kamulaş
tırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan 
taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro 
Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu 
mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden 
sormak suretiyle tespit eder. 

İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, 
kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı 
olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro 
Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu 
mallarından olmadığının, taşınmaz malın zil
yedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasın-
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kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, 
istek halinde mahkemece sicil kaydının ter
kinine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal 
sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi 
ilişkisi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu il
gili vergi dairesine bildirir. 

Mahkemece tespit edilen bu bedel taşın
maz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamu
laştırma bedelidir. 

14 üncü maddede belirtilen silre içinde, 
kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri 
tarafından idarî yargıda iptal davası açılması ve 
idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin dur
durulması kararı verilmesi halinde mahkemece, 
idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul 
edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır. 

Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda 
iptal veya maddi hatalara karşı adli mah
kemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi 
idareye husumet yöneltileceğinin tebligat ve 
ilan belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya 
yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada 
husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma 
tebligat yapılmak suretiyle davaya devam 
olunur." 

MADDE 11. - 2942 sayılı Kanunun )9 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 19. - İdare öncelikle, kamulaş
tırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan 
taşınmaz malın, 21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı 
Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde 
sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili 
yerlerden sormak suretiyle tespit eder. 

İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, 
kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı 
olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro 
Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu 
mallarından olmadığının, taşınmaz malın zil
yedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasın-
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da bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu 
madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle 
mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve 
keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, 
taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi 
kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, 
mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip ger
çekleşmediği belirtilir. 

İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde 
uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşın
maz malın bulunduğu yer asliye hukuk mah
kemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştır
ma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya 
kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle öden
mesi karşılığında idare adına tesciline karar 
verilmesi istenir. 

Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma 
bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve 
sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen 
bilgi belgelerden, zilyedin kamulaştırma 
tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi 
hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap et
miş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü tak
dirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin 
bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte 
idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zil
yede tebliğ eder. 

Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en 
büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, 
taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahallî 
gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir 
gazetede en az bir defa ilan edilir. 

İlanda; 

a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mev
kii, sınırı, miktarı, 

b) Zilyedin kimliği, 

c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı 
banka, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

da bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu 
madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle 
mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve 
keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, 
taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi 
kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, 
mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip ger
çekleşmediği belirtilir. 

İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde 
uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşın
maz malın bulunduğu yer asliye hukuk mah
kemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştır
ma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya 
kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle öden
mesi karşılığında idare adına tesciline karar 
verilmesi istenir. 

Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma 
bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve 
sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen 
bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma 
tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi 
hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap et
miş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü tak
dirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin 
bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte 
idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zil
yede tebliğ eder. 

Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en 
büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, 
taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli 
gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir 
gazetede en az bir defa ilan edilir. 

İlanda; 

a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mev
kii, sınırı, miktarı, 

b) Zilyedin kimliği, 

c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı 
banka, 
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d) Konuya ve taşınmaz malın değerine 
ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihin
den itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı 
olarak bildirmeleri gerektiği, 

e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir 
ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaş
tırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar 
verileceği, 

Belirtilir. 

Son ilandan itibaren bir ay içinde Hazine 
veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edil
mediği takdirde, mahkemece kamulaştırma 
bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve 
nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü mad
desinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaş
tırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve 
nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen ban
kaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun 
ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. 
Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus ol
mak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare 
tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına 
yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı 
halinde mahkemece, taşınmaz malın idare 
adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zil
yede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu 
dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bil
dirilir. 

Bu müddet içinde Hazine veya üçüncü 
şahıslar tarafından itiraz edilmesi halinde ise, 
mahkemece, tespit edilen kamulaştırma 
bedelinin ileride hak sahipliğini ispat edecek 
kişiye ödenmek üzere idarece ilanda belirtilen 
bankada açılacak üç aylık vadeli hesaba yatırıl
masından sonra, taşınmaz malın idare adına 
tesciline karar verilir. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş 
olması, o taşınmaz malda hak iddia edenlerin 
genel hükümler dairesinde zilyet aleyhine, 
bedele istihkak davası açmak hakkını düşür-
mez." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

d) Konuya ve taşınmaz malın değerine 
ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihin
den itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı 
olarak bildirmeleri gerektiği, 

e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir 
ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaş
tırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar 
verileceği, 

Belirtilir. 
Son ilandan itibaren 30 gün içinde Hazine 

veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edil
mediği takdirde, mahkemece kamulaştırma 
bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve 
nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü mad
desinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaş
tırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve 
nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen ban
kaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun 
ibraz edilmesi için idareye 15 gün süre verilir. 
Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus ol
mak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare 
tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına 
yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı 
halinde mahkemece, taşınmaz malın idare 
adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zil
yede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu 
dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bil
dirilir. 

Bu müddet içinde Hazine veya üçüncü 
şahıslar tarafından itiraz edilmesi halinde ise, 
mahkemece, tespit edilen kamulaştırma bede
linin ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye 
ödenmek üzere idarece ilanda belirtilen ban
kada açılacak üç aylık vadeli hesaba yatırılma
sından sonra, taşınmaz malın idare adına tes
ciline karar verilir. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş 
olması, o taşınmaz malda hak iddia edenlerin 
genel hükümler dairesinde zilyet aleyhine, 
bedele istihkak davası açmak hakkını düşür-
mez." 
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MADDE 12.-2942 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "16, 17 ve 19 
uncu maddelere dayanılarak" ibaresi "Bu 
Kanun uyarınca" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 13. - 2942 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleş
mesinden sonra taşınmaz malların kamulaştır
ma amacına veya kamu yararına yönelik her
hangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması 
halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya 
mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerinde 
mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştır
ma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz 
malını geri alabilir." 

MADDE 14. - 2942 sayılı Kanunun 25 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştrilmiştir. 

"Madde 25. - Hakların kullanılması ve 
borçların yerine getirilmesi bakımından 
kamulaştırma işlemi, mal sahibi için 10 uncu 
madde uyarınca mahkemece yapılan tebligatla 
başlar. Mülkiyetin idareye geçmesi, mah
kemece verilen tescil kararı ile olur. 

Mahkemece verilen tescil kararı tarihin
den itibaren taşınmaz mal sahibinin, kamulaş
tırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni in
şaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta 
esaslı değişiklikler meydana getirmek gibi kul
lanma hakları kalkar. Bundan sonra yapılan
ların değeri dikkate alınmaz." 

MADDE 15. - 2942 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki "11 ve 12 nci" 
ibaresi "10 uncu", "millî bir bankaya" ibaresi 
"10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve 
ilânda belirtilen bankaya" şeklinde değiştiril
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 12. - Tasarının 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. - 2942 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleş
mesinden sonra taşınmaz malların kamulaştır
ma amacına veya kamu yararına yönelik her
hangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması 
halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya 
mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine 
mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştır
ma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz 
malını geri alabilir." 

MADDE 14. -Tasarının 14 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. -Tasarının 15 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16. - 2942 sayılı Kanunun 29 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29. - 10 uncu madde uyarınca 
mahkeme heyetinin harcırahları, 15 inci madde 
uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin 
ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece tak
dir edilecek ücretleri ile, tapu harçları ve bu 
Kanunun gerektirdiği diğer giderler kamulaş
tırmayı yapan idarece ödenir." 

MADDE 17. - 2942 sayılı Kanunun 30 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30. - Kamu tüzel kişilerinin ve 
kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, 
kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel 
kişisi veya kurumu tarafından kamulaş-
tırılamaz. 

Taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hak
kına ihtiyacı olan idare, 8 inci madde uyarınca 
bedelini tespit eder. Bu bedel esas alınarak 
ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi 
idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare 
devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde 
cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin 
başvurusu üzerine Danıştay ilgili idarî dairesin
ce incelenerek iki ay içinde kesin karara bağ
lanır. 

Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; 
alıcı idare, devirde anlaşma tarihinden veya 
Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren 
otuz gün içinde, 10 uncu maddede yazılı usule 
göre mahkemeye başvurarak, kamulaştırma 
bedelinin tespitini ister. Bu durumda yapılacak 
yargılamada mahkemece, 29.6.1938 tarihli ve 
3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Mahkemece, 10 uncu maddede öngörülen 
usule göre kamulaştırma bedeli olarak tespit 
edilen miktarın, peşin ve nakit olarak mal 
sahibi idareye verilmek üzere belirleyeceği bir 
bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair mak
buzun ibraz edilmesi için alıcı idareye 15 gün 
süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya 
mahsus olmak üzere uzatılabilir. Alıcı idare 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 16. - Tasarının 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. - Tasarının 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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tarafından kamulaştırma bedelinin mal sahibi 
idare adına bankaya yatırıldığına dair mak
buzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz 
malın alıcı idare adına tesciline ve kamulaştır
ma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine 
karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve 
paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil 
hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin tem
yiz hakları saklıdır. 

Bu suretle devir alınan taşınmaz mal, kay
nak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştır
ma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya 
devreden idarenin izni dışında başkaca bir 
kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde 
devreden idare, 23 üncü madde uyarınca taşın
maz malı geri alabilir. Bu husus tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir." 

MADDE 18. - 2942 sayılı Kanunun 31 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 31. - Aşağıda yazılı işler ve ey
lemler yasaktır: 

a) 15 inci madde uyarınca oluşturulan 
bilirkişilerin, kendilerine mahkemece takdir 
edilen ücret dışında herhangi bir suretle çıkar 
sağlamaları, 

b) Mahkemece 10 uncu madde uyarınca 
yapılan tebligat, davet veya ilânen tebliğden 
sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ 
veya temliki, 

c) Dava giderlerinin avukat veya dava 
vekilleri veya onlar adına hareket edenler 
tarafından kabullenilmesi, 

d) Kamulaştırma bedelinin tamamının 
veya bir kısmının nakden veya başka bir şekil
de, avukat veya dava vekili veya onlar adına 
hareket edenler tarafından mal sahibine ön
ceden ödenmesi, 

e) Kamulaştırma bedelinin tamamının 
veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya 
onlar adına hareket edenlere ait olacağının 
kararlaştırılması, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 18.-2942 sayılı Kanunun 31 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 31. - Aşağıda yazılı işler ve ey
lemler yasaktır: 

a) 15 inci madde uyarınca oluşturulan bilir
kişilerin, kendilerine mahkemece takdir edilen 
ücret dışında herhangi bir suretle çıkar sağ
lamaları, 

b) Mahkemece 10 uncu madde uyarınca 
yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden 
sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ 
veya temliki, 

c) Dava giderlerinin avukat veya dava 
vekilleri veya onlar adına hareket edenler 
tarafından kabullenilmesi, 

d) Kamulaştırma bedelinin tamamının 
veya bir kısmının nakden veya başka bir şekil
de, avukat veya dava vekili veya onlar adına 
hareket edenler tarafından mal sahibine ön
ceden ödenmesi, 

e) Kamulaştırma bedelinin tamamının 
veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya 
onlar adına hareket edenlere ait olacağının 
kararlaştırılması, 
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f) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan iş
lem ve eylemlerin avukat veya dava vekillerin
ce bizzat veya aracı ile mal sahibine teklif edil
mesi veya bunlara yardımcı olunması." 

MADDE 19. - 2942 sayılı Kanunun 33 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 33. - Fiilleri daha ağır cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 
bu Kanunun 31 inci maddesinin (a) bendine ay
kırı hareket edenler 2 yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis ve üçyüz milyon liradan yediyüzel-
li milyon liraya kadar; (d), (e) ve (f) bentlerine 
aykırı hareket edenler ise, bir yıldan aşağı ol
mamak üzere hapis ve yüzmilyon liradan üçyüz 
milyon liraya kadar ağır para cezasıyla, (b) ve 
(c) bentlerine aykırı hareket edenler, altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve elli milyon liradan yüz
milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılırlar." 

MADDE 20. - 2942 sayılı Kanunun 39 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 39. - Kamulaştırılan taşınmazın 
kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına 
esas olan vergi değeri, kesinleşen kamulaştırma 
bedelinden az olduğu takdirde, kamulaştırma 
bedeli ile vergi değeri arasındaki fark emlak 
vergisine tâbi tutulur ve bu fark vergi üzerinden 
vergi ziyaı cezası kesilir. 

Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye 
rağmen verilmemiş olması halinde, kesinleşen 
kamulaştırma bedeli, kamulaştırmanın yapıl
dığı yıla ait vergi değeri yerine geçer ve bu 
değer üzerinden cezalı tarhiyat yapılır." 

MADDE 21.-2942 sayılı Kanunun 13,16 
ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

f) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan 
fiillerin avukat veya dava vekillerince bizzat 
veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya 
bunlara yardımcı olunması." 

MADDE 19. - 2942 sayılı Kanunun 33 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 33. - Fiilleri daha ağır cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 
bu Kanunun 31 inci maddesinin (a) bendine ay
kırı hareket edenler iki yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis ve iki milyar liradan dört milyar 
liraya kadar; (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı 
hareket edenler ise, bir yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis ve beşyüz milyon liradan bir milyar 
liraya kadar ağır para cezasıyla, (b) ve (c) bent
lerine aykırı hareket edenler, altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve ikiyüz milyon liradan dörtyüz 
milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılırlar. Bu maddedeki para cezalan her yıl 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca ar
tırılır." 

MADDE 20-2942 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 39. - Kamulaştırılan taşınmazın 
kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına 
esas olan vergi değeri, kesinleşen kamulaştırma 
bedelinden az olduğu takdirde, kamulaştırma 
bedeli ile vergi değeri arasındaki fark üzerin
den, cezalı emlak vergisi tarh olunur. 

Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye 
rağmen verilmemiş olması halinde, kesinleşen 
kamulaştırma bedeli, kamulaştırmanın yapıl
dığı yıla ait vergi değeri yerine geçer ve bu 
değer üzerinden cezalı emlak vergisi tarhiyatı 
yapılır." 

MADDE 21.-2942 sayılı Kanunun 13, 16 
ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 
bu Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - B u Kanunun deği
şik 15 inci maddesinde öngörülen yönetmelik 
çıkarılıncaya kadar bilirkişiler önceki hükme 
göre seçilir." 
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MADDE 22. - 2942 sayılı Kanunun 
Geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek 
üzere, aşağıdaki şekilde Geçici 5 inci madde 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, kamulaştırma kararı 
alınmış ancak henüz tebliğe verilmemiş 
kamulaştırmalarda bu Kanun hükümleri, diğer
lerinde önceki hükümler uygulanır." 

MADDE 23. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 24. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı V. 
E Ünlü 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
E Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

H. H. Özkan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, kamulaştırma kararı alın
mış ancak henüz tebligata çıkarılmamış 
kamulaştırmalarda bu Kanun hükümleri, diğer
lerinde önceki hükümler uygulanır. 

MADDE 22. - Tasarının 23 üncü maddesi 
22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. -Tasarının 24 üncü maddesi 
23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

. Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. Çay 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M Keçeciler 

Devlet Bakanı V. 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı V. 

H. Gemici 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 
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